
Μεταφραςτική Υπηρεςία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 
SERVICE DES TRADUCTIONS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, ATHENES 

HELLENIC REPUBLIC, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, TRANSLATION SERVICE, ATHENS 

 

 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΣΜΖΜΑ 

ΤΠΟΘΔΖ ΑΜΠΑΝΖ Κ.Λ.Π. 

ΚΑΣΑ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

(Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05) 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ 

5 Ηοςνίος 2008 

Η παξνύζα απόθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή 

ππό ηηο νξηδόκελεο ζην άξζξν 44 παξ. 2 ηεο πκβάζεωο πξνϋπνζέζεηο. 

Δλδέρεηαη λα ηύρεη βειηηώζεωλ ωο πξνο ηε κνξθή. 

 

 ηην ςπόθεζη αμπάνη κ.λ.π. καηά ηηρ Δλλάδορ 

    Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Πξψην Σκήκα), 

ζπλεδξηάδνλ ζε ηκήκα ζπληηζέκελν απφ ηνπο δηθαζηέο : 

Nina Vajić, Πξόεδξν, 

Υξήζην Ρνδάθε, 

Khanlar Hajiyev, 

Dean Spielmann, 

Sverre Erik Jebens, 

Giorgio Malinverni, 

Γεψξγην Νηθνιάνπ, 

θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο, Søren Nielsen. 

Αθνχ δηαζθέθηεθε ζε ζπκβνχιην ζηηο 15 Μαΐνπ 2008. 

    Δθδίδεη ηελ αθφινπζε απφθαζε, ε νπνία πηνζεηήζεθε θαηά ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία : 

 

 



- 2 - 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

    1.  Ζ ππφζεζε εηζήρζε δπλάκεη ηεο (ππ’ αξηζ. 32526/05) πξνζθπγήο, ηελ 

νπνία θαηέζεζαλ θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο έλδεθα Έιιελεο ππήθννη, ηα 

νλφκαηα ησλ νπνίσλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν θαηάινγν («νη πξνζθεχγνληεο»), 

νη νπνίνη πξνζέθπγαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 11 Απγνχζηνπ 2005 δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 34 ηεο πκβάζεσο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ («ε χκβαζε»). 

    2.  Οη πξνζθεχγνληεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην 

ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, κέινο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Διζίλθη. Ζ Διιεληθή 

Κπβέξλεζε («ε Κπβέξλεζε») εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηεο, Κ. Γεσξγηάδε, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη Η. Μπαθφπνπιν, Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 3. ηελ πξνζθπγή ηνπο, νη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαλ, εηδηθφηεξα, φηη 

ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 

πκβάζεσο, θαη πξνέβαιιαλ ηελ αηηίαζε φηη απνπζηάδνπλ απφ ην εζληθφ δίθαην 

αλάινγα κέζα πξαγκαηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο. 

    4.  ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2007, ην Γηθαζηήξην απεθάζηζε λα θνηλνπνηήζεη 

ηελ πξνζθπγή ζηελ Κπβέξλεζε. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηεο πκβάζεσο, ην 

Γηθαζηήξην απεθάζηζε λα απνθαλζεί ηαπηνρξφλσο επί ηνπ παξαδεθηνχ θαη επί ηεο 

νπζίαο. 

Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

Η. ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΠΔΡΗΣΑΔΗ ΣΖ ΤΠΟΘΔΔΩ 

 5. Οη πξνζθεχγνληεο είλαη Ρνκά ζηελ θαηαγσγή θαη δηακέλνπλ, κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ζην Φάξη Αζπξνπχξγνπ Γ. Αηηηθήο. 

 Α. Οι ενέπγειερ ζηιρ οποίερ πποέβηζαν οι πποζθεύγονηερ εν ότει ηηρ 

εγγπαθήρ ηυν παιδιών ηοςρ για ηο ζσολικό έηορ 2004-2005 

 6. ηηο 24 Ηνπλίνπ 2004, ν Τθππνπξγφο Τγείαο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ, επηζθέθζεθε ηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζην 

Φάξη. Δίρε πιεξνθνξεζεί, κεηαμχ άιισλ, φηη ηα παηδηά Ρνκά δελ είραλ εγγξαθεί ζε 

ζρνιείν. ηηο 2 Απγνχζηνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Ρνκά (ECCR) θαη ηνπ Διιεληθνχ 
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Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη κε ηνλ Τθππνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο, κεηά ην πέξαο ηεο ζπλαληήζεσο, εμέδσζε δειηίν 

ηχπνπ, ππνγξακκίδνληαο, κεηαμχ άιισλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εληαρζνχλ ηα παηδηά 

Ρνκά ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 

 7. Ζ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2004-2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 

επηεκβξίνπ 2004. ηηο 17 επηεκβξίνπ 2004, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Παηδείαο 

Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο επηζθέθζεθε ηνπο θαηαπιηζκνχο Ρνκά 

ζην Φάξη, ζπλνδεία δχν εθπξνζψπσλ ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ 

πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ φια ηα παηδηά Ρνκά ηα νπνία 

είραλ ζπκπιεξψζεη ηε λφκηκε ειηθία γηα ηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή ζηελ πξψηε ηάμε. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, επηζθέθζεθαλ ηα δχν δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο (ηα 

ζπζηεγαδφκελα 10
ν
 θαη 11

ν
 Γεκνηηθά ρνιεία Αζπξνπχξγνπ). Οη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ ελζάξξπλαλ ηνπο γνλείο Ρνκά λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην Γεκνηηθφ. 

Σν Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη ελεκέξσζε, ζηε ζπλέρεηα, 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο 

πξνέβεζαλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 8. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη, ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2004, 

επηζθέθζεθαλ καδί κε άιινπο γνλείο Ρνκά ηα Γεκνηηθά ρνιεία Αζπξνπχξγνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εγγξάςνπλ ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο. Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, νη 

δηεπζπληέο ησλ δχν ζρνιείσλ αξλήζεθαλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά, επηθαινχκελνη 

έιιεηςε νδεγηψλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν, θαη πιεξνθφξεζαλ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γνλείο φηη, κφιηο ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο, ζα ηνπο 

θαινχζαλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο αλαγθαίεο δηαηππψζεηο. Οπδέπνηε, ζηε ζπλέρεηα, 

εθιήζεζαλ νη γνλείο λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

 9. πκθψλσο πξνο ην απφ 5 Ηνπλίνπ 2007 θαη ππ’ αξηζ. Φ20.3/747 

έγγξαθν ηνπ 1
νπ

 Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεχζεσο Γ. Αηηηθήο, ηε αηηήζεη ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, νη πξνζθεχγνληεο επηζθέθζεθαλ ηε δηεπζχληξηα 

ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά 

κε ηελ εγγξαθή ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ ηνπο. Ζ δηεπζχληξηα θέξεηαη λα ππέδεημε ηα 

έγγξαθα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

ηε λφκηκε ειηθία. πκθψλσο πξνο ην απηφ έγγξαθν, ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2004, ν 

Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαηδεχζεσο Αηηηθήο ζπγθάιεζε άηππε ζχζθεςε ησλ 
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αξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ, κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Αζπξνπχξγνπ ελ φςεη ησλ επηπιένλ 

εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ Ρνκά ζηελ θαηαγσγή. Αθ’ ελφο, απνθαζίζζεθε φηη νη 

καζεηέο ππνρξεσηηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαηδεχζεσο ζα παξαθνινπζνχζαλ ηα 

καζήκαηα ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο ρψξνπο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 10
νπ

 θαη 11
νπ

 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Αζπξνπχξγνπ. Αθ’ εηέξνπ, θαηά ηε ζχζθεςε απηή, 

δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε έληαμε ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ησλ παηδηψλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο απφ εθείλε ηεο εηζαγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα απέβαηλε ζε 

βάξνο ηνπο απφ ςπρνπαηδαγσγηθή άπνςε : ε δηαθνξά ειηθίαο δελ ζα ηνπο επέηξεπε 

λα ηχρνπλ απνηειεζκαηηθήο θνηηήζεσο. ηε βάζε απηή, θαηά ηελ ελ ιφγσ άηππε 

ζχζθεςε, απεθαζίζζε λα πξνβιεθζνχλ δχν επηπιένλ ηάμεηο πξνπαξαζθεπαζηηθνχ 

ραξαθηήξα ελ φςεη ηεο εληάμεσο ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. 

 10. ηηο 13 θαη 18 επηεκβξίνπ θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2004, ην Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη ππέβαιε ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

(πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ), επ’ νλφκαηη ησλ πξνζθεπγφλησλ, ηξεηο αλαθνξέο φζνλ 

αθνξά ηηο δπζθνιίεο πξνζβάζεσο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

θαη ηνλ θάιεζε λα παξέκβεη. ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2005, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

(πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ) απήληεζε εγγξάθσο φηη ηξεηο εθπξφζσπνί ηνπ είραλ 

επηζθεθζεί, ζε κε δηεπθξηληζζείζα εκεξνκελία, ηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζην Φάξη. ην 

απαληεηηθφ ηνπ έγγξαθν, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ) 

δηαπίζησλε φηη δελ ππήξρε, εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, ζπζηεκαηηθή θαη 

αδηθαηνιφγεηε άξλεζε λα εγγξαθνχλ ηα παηδηά ξφκηθεο θαηαγσγήο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. εκείσλε δε φηη είρε ήδε ελεκεξψζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Αζπξνπχξγνπ φηη ε εζληθή λνκνζεζία πξνέβιεπε ηε 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ κε απιή δήισζε ησλ θεδεκφλσλ 

ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, ελ επζέησ ρξφλσ, ζα θαηέζεηαλ ην πηζηνπνηεηηθφ 

γελλήζεσο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ) αλαθεξφηαλ, 

πεξαηηέξσ, ζηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη αξκφδηνη ηνπ Γήκνπ 

Αζπξνπχξγνπ, ζην πιαίζην αιιεπάιιεισλ ζπζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, θαη, 

εηδηθφηεξα, ζηελ πξφζεζή ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ζρνιηθφ παξάξηεκα ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ζε απηφ 

ηα παηδηά Ρνκά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κε  ζηφρν  ηελ  εληζρπηηθή  δηδαζθαιία. Ο 
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πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ) αλαθέξζεθε, ηέινο, ζηελ χπαξμε 

εληάζεσο κεηαμχ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ απφ θξάηε ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Δλψζεσο θαη Ρνκά ζηελ πεξηνρή, σο επηπιένλ ζηνηρείν ην νπνίν εκπφδηδε ηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.    

 11. Σελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 2004, ν Τθππνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ δήηεζε απφ ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ ηελ παξαρψξεζε 

ηνπ ρψξνπ ν νπνίνο είρε επηιεγεί, κε δχν ιπφκελα νηθήκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

ζρνιηθψλ ηάμεσλ ησλ καζεηψλ Ρνκά. 

 12. Καηά ηελ Κπβέξλεζε, ηνλ Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 

2004, αληηπξνζσπεία εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ 10
νπ

 θαη 11
νπ

 Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ επηζθέθζεθε ηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζην Φάξη, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη 

θαη λα πείζεη ηνπο γνλείο ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο εγγξαθήο 

ηνπο ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο. Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

παξέκεηλαλ άθαξπεο νη πξνζπάζεηεο απηέο, αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη γνλείο δελ 

πξνέβεζαλ ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο. 

 13. ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2005, ην πληνληζηηθφ Οξγαλψζεσλ θαη 

Κνηλνηήησλ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα (ΟΚΑΓΡΔ) 

απεχζπλε πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Αηηηθήο επίζεκε 

επηζηνιή, κε ηελ νπνία δεηνχζε λα ελεκεξσζεί πεξί ηεο εγγξαθήο ησλ Ρνκά 

Αζπξνπχξγνπ ζην ζρνιείν. 

 14. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2005, ε Γηεχζπλζε απήληεζε φηη ε ππφζεζε 

θαζπζηέξεζε επεηδή ν Τπνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ είρε θαζπζηεξήζεη λα επηιχζεη ην δήηεκα 

ηεο παξαρσξήζεσο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ιπνκέλσλ ζρνιηθψλ 

αηζνπζψλ. Ζ Γηεχζπλζε εμέθξαζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ελεξγήζεη ηα δένληα 

πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ ηα παηδηά Ρνκά ζην Γεκνηηθφ θαηά ην επφκελν ζρνιηθφ 

έηνο. 

 Β. Ζ εγγπαθή ηυν παιδιών Ρομά για ηο ζσολικό έηορ 2005-2006 

 15. ηηο 24 Μαΐνπ 2005, ην ΟΚΑΓΡΔ απεχζπλε πξνο ηνλ Τθππνπξγφ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ επηζηνιή, ζηελ νπνία ππνγξάκκηδε ηελ αλάγθε 

λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ Ρνκά γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2005-2006. 

 



- 6 - 

 16. Όπσο πξνθχπηεη απφ επηζηνιή ε νπνία εζηάιε ζην ΟΚΑΓΡΔ ηελ 1
ε
 

Ηνπιίνπ 2005, νη ζρνιηθέο αξρέο πξνέβεζαλ ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ νη νηθνγέλεηεο Ρνκά Αζπξνπχξγνπ πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο εγγξαθήο 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζην Γεκνηηθφ : ξαδηνθσληθή κεηάδνζε αλαθνηλψζεσλ, αλάξηεζε, 

ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ, αλαθνηλψζεσλ κε ηηο νπνίεο πιεξνθνξνχζαλ ηνπο Ρνκά 

φηη κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ θαη λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ 1
εο

 έσο 21 Ηνπλίνπ 

2005, απνζηνιή πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθψλ ζπζηεκέλσλ επηζηνιψλ. 

 17. ηηο 9 Ηνπλίνπ 2005, κε πξσηνβνπιία ηνπ ΟΚΑΓΡΔ, 23 παηδηά 

ξφκηθεο θαηαγσγήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα παηδηά ησλ πξνζθεπγφλησλ, 

εγγξάθεθαλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006. 

Καηά ηελ Κπβέξλεζε, 54 ήηαλ ηα παηδηά ξφκηθεο θαηαγσγήο πνπ εγγξάθεθαλ. 

 Γ. Σα επειζόδια ζε βάπορ ηυν παιδιών Ρομά ηον επηέμβπιο και ηον 

Οκηώβπιο ηος έηοςρ 2005 

 18. ηηο 12 επηεκβξίνπ 2005, εκεξνκελία ελάξμεσο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

νη γνλείο Ρνκά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη πξνζθεχγνληεο, ζπλφδεπζαλ ηα παηδηά ηνπο 

ζην ζρνιείν. ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, είραλ ζπγθεληξσζεί πνιινί κε Ρνκά γνλείο, 

νη πεξηζζφηεξνη πνληηαθήο θαηαγσγήο, δειαδή απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ 

ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, νη νπνίνη επηηέζεθαλ θξαζηηθά ζηνπο Ρνκά 

θσλάδνληαο : «Καλέλα παηδί απφ εζάο δελ ζα κπεη ζην ζρνιείν. Γελ πξφθεηηαη λα 

κπείηε ζην ζρνιείν, ηειείσζε». ηε ζπλέρεηα, νη κε Ρνκά γνλείο απέθιεηζαλ ηελ 

είζνδν ηνπ ζρνιείνπ έσο φηνπ ηα παηδηά Ρνκά κεηαθεξζνχλ ζε άιιν θηίξην. 

 19. ηηο 12 Οθησβξίνπ 2005, νη κε Ρνκά γνλείο απέθιεηζαλ εθ λένπ ηελ 

είζνδν ηνπ ζρνιείνπ. Έμσ απφ απηφ, αλάξηεζαλ παλφ κε ην εμήο πεξηερφκελν : «Σν 

ζρνιείν ζα παξακείλεη θιεηζηφ ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ Σζηγγάλσλ – Σεηάξηε 

12.10.05». 

 20. ηηο 13 Οθησβξίνπ 2005, ηα παηδηά ξφκηθεο θαηαγσγήο πξνζπάζεζαλ 

λα εηζέιζνπλ ζην ζρνιείν. Γηα κία αθφκα θνξά, ήιζαλ αληηκέησπα κε κηα νκάδα κε 

Ρνκά γνλέσλ. Δηδηθφηεξα, ε πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ έδεημε ζηελ θάκεξα ζπλεξγείνπ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ πνπ είρε κεηαβεί επηηφπνπ, ηα αηνκηθά δειηία πγείαο ησλ 

παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο, γηα λα απνδείμεη φηη απηά δελ είραλ εκβνιηαζζεί. 

Σειηθψο, κε ηελ αξσγή αζηπλνκηθήο δχλακεο ε νπνία είρε κεηαβεί επηηφπνπ, ηα 

παηδηά Ρνκά κπφξεζαλ λα εηζέιζνπλ ζην ζρνιείν. 

 



- 7 - 

 21. ην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε γηα ην 

πεξηζηαηηθφ απηφ, ν αζηπλνκηθφο Γ.Σ. θαηέζεζε, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο : «ηηο 13 

επηεκβξίνπ 2005, πεξί ηηο 09:10, πεξίπνπ 200 γνλείο καζεηψλ ειιελνπνληηαθήο 

θαηαγσγήο ζπγθεληξψζεθαλ έμσ απφ ηα ζρνιεία γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηελ 

εγγξαθή ησλ παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο ζην Γεκνηηθφ (...). Ζ ζπκπινθή απεθεχρζε 

ράξηο ζηελ έγθαηξε επέκβαζε ηεο Αζηπλνκίαο Αζπξνπχξγνπ (...). ηηο 15 θαη 16 

επηεκβξίνπ 2005, ν ζχιινγνο γνλέσλ θάιεζε ηνπο καζεηέο ζε απνρή. Απφ ηελ 

πξψηε εκέξα ησλ επεηζνδίσλ, ηνπνζεηήζεθαλ έμσ απφ ην ζρνιείν αζηπλνκηθνί 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε θαη αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ 

ξφκηθεο θαηαγσγήο. ηηο 10 Οθησβξίνπ 2005, ν ζχιινγνο γνλέσλ απέθιεηζε ηελ 

είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ πξνζέιεπζε, ην απφγεπκα, ησλ 

καζεηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο ζηηο ίδηεο ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ θνηηνχζαλ νη ινηπνί 

καζεηέο ην πξσί. ηηο 11 θαη 12 Οθησβξίνπ, παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο, νη καζεηέο 

ξφκηθεο θαηαγσγήο εηζήιζαλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο άλεπ δπζθνιίαο. ηηο 13 

Οθησβξίνπ 2005, 50-60 κε Ρνκά γνλείο ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα 

ηελ παξνπζία καζεηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο θαη δεκηνχξγεζαλ θινηφ ζηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν (...)». 

 22. Με ηελ απφ 1
εο

 Μαξηίνπ 2006 επηζηνιή, ε Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο 

Γπηηθήο Αηηηθήο πιεξνθφξεζε ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληψλ ηνπ 

Διζίλθη φηη ζηηο 13, 14, 15, 16 θαη 19 επηεκβξίνπ 2005 θαη ζηηο 10, 11, 12, 13, 17, 

19, 21, 25, 26, 27 θαη 31 Οθησβξίνπ 2005, αζηπλνκηθέο δπλάκεηο είραλ κεηαβεί ζηα 

ζπζηεγαδφκελα 10
ν
 θαη 11

ν
 Γεκνηηθά ρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε ηάμε θαη λα 

απνθεπρζεί ε ηέιεζε παξαλφκσλ πξάμεσλ ζε βάξνο ησλ καζεηψλ ξφκηθεο 

θαηαγσγήο. 

 23. Απφ ηηο 31 Οθησβξίνπ 2005, ηα παηδηά ησλ πξνζθεπγφλησλ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε νίθεκα μερσξηζηφ απφ ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ, θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο κε Ρνκά γνλείο έιεμε. 

 Γ. Ζ θοίηηζη ηυν παιδιών ηυν πποζθεςγόνηυν 

 24. Γπλάκεη ηεο απφ 29 επηεκβξίνπ 2005 θαη ππ’ αξηζ. 39 πξάμεσο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεπζχλζεσο Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεχζεσο, δεκηνπξγήζεθαλ 3 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ξφκηθεο 

θαηαγσγήο. Σα καζήκαηα ηεο πξψηεο ιάκβαλαλ ρψξα ην πξσί, ελψ ηα καζήκαηα ησλ 
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άιισλ δχν πξαγκαηνπνηνχληαλ κεηά ηηο 15:30. Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

αλαθνίλσζε  φηη νη καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο, αλεμαξηήησο  ειηθίαο,  πνπ  ζα 

αληηκεηψπηδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

καζήκαηα ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ λα επηηξαπεί ε απξφζθνπηε 

έληαμή ηνπο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. 

 25. ηηο 25 Οθησβξίνπ 2005, νη πξνζθεχγνληεο ππέγξαςαλ δήισζε ηελ 

νπνία ζπλέηαμαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, κε ηελ νπνία 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα κεηαθεξζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζην μερσξηζηφ νίθεκα ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη ππέγξαςαλ ηελ ελ ιφγσ 

δήισζε ππφ ην θξάηνο ησλ πηέζεσλ πνπ άζθεζαλ ν Τπνπξγφο Παηδείαο, απφ κε 

Ρνκά γνλείο θαη απφ νξηζκέλνπο επηθεθαιήο ηεο θνηλφηεηαο Ρνκά. 

 26. ηηο 31 Μαΐνπ 2007, ν πξψηνο πξνζθεχγσλ δήισζε ελφξθσο ελψπηνλ 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Διεπζίλαο φηη ζα πξνηηκνχζε ηα παηδηά ηνπ λα θνηηνχλ ζηηο 

θαλνληθέο παξά ζηηο εηδηθέο ηάμεηο. Γηεπθξίληζε, σζηφζν, φηη ηνπ ήηαλ δχζθνιν λα 

δηαηεξήζεη ηε ζέζε απηή φηαλ θηλδχλεπε ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπ 

απφ έμαιινπο κε Ρνκά θαηνίθνπο θαη νη δάζθαινί ηνπο ηνλ πξνέηξεπαλ, εκκέζσο, λα 

ζπλαηλέζεη ζηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπ ζην «ζρνιείν-γθέην». 

 27. Δλ ησ κεηαμχ, δπλάκεη ηεο απφ 22 Γεθεκβξίνπ 2005 θαη ππ’ αξηζ. 26 

πξάμεσο, ν Ννκάξρεο Αηηηθήο απεθάζηζε φηη ηξεηο ηάμεηο ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ ζα ζηεγάδνληαλ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζρνιηθέο αίζνπζεο, 

ζε νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. 

 28. ηηο 17 Μαξηίνπ 2006, ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεχζεσο 

Γπηηθήο Αηηηθήο απεχζπλε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

επηζηνιή, κε ηελ νπνία ηνλ ελεκέξσλε φηη, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006, είραλ 

εγγξαθεί ζην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ 52 λένη καζεηέο ξφκηθεο 

θαηαγσγήο, ζεκεηψλνληαο φηη, «ιφγσ ειιείςεσο ρψξνπ ζην θπξίσο θηίξην ηνπ 

ζρνιείνπ, θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ, νη καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο 

ζηεγάδνληαλ ζε παξάξηεκα πιεζίνλ ηνπ θαηαπιηζκνχ Ρνκά». 

 29. ηηο 20 Ηνπλίνπ 2006, ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π.Δ. Γ’ Γπηηθήο 

Αηηηθήο απεχζπλε πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο επηζηνιή, κε ηελ νπνία ηνλ 

ελεκέξσλε φηη, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006, 54 καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο είραλ 

εγγξαθεί ζην 10
ν
  Γεκνηηθφ  ρνιείν  Αζπξνπχξγνπ,  δηεπθξηλίδνληαο  φηη  είραλ 
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«πξνβιεθζεί πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο γηα ηνπο καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο, 

πξνθεηκέλνπ  λα  εμαζθαιηζζεί  ε  πξνζαξκνγή  ηνπο  ζην  ζρνιηθφ  πεξηβάιινλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο 

πνπ θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο». Πξνζέζεηε δε φηη 

«παξά ηελ πξφνδν ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ Ρνκά, ζην πιαίζην ηεο εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο απηνί, ζην ζχλνιφ ηνπο, δελ είλαη αθφκα ηθαλνί λα 

εληαρζνχλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο». 

 30. ηηο 5 Απξηιίνπ 2007, ζηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο ηνπο 10
νπ

 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ εθδειψζεθε ππξθαγηά ε νπνία νθεηιφηαλ ζε εκπξεζκφ απφ 

αγλψζηνπο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 

έηνπο 2007, νη δχν ζρνιηθέο αίζνπζεο αληηθαηαζηάζεθαλ, αιιά, ιφγσ πξνβιεκάησλ 

ππνδνκήο, δελ ιεηηνχξγεζαλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2007, ηδξχζεθε ζηνλ 

Αζπξφππξγν ην 12
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν, ζην νπνίν κεηαθέξζεθαλ ηα παηδηά Ρνκά. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2007, ην 

ζρνιείν απηφ δελ ιεηηνπξγνχζε, ιφγσ πξνβιεκάησλ ππνδνκήο. Ζ Κπβέξλεζε 

ηζρπξίδεηαη φηη ε ίδξπζε ηνπ 12
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ είρε ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

 ΗΗ. ΟΗΚΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

 Α. Δζυηεπικό δίκαιο και ππακηική 

 1. Δζωηεξηθό δίθαην 

 31. Καηά ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζκ. 

201/1998, 

«ηελ πξψηε ηάμε εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φζνη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηε 

λφκηκε ειηθία. Οη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1 κέρξη 15 Ηνπλίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο (...).» 

 32. ηελ εγθχθιην ππ’ αξηζ. Φ4/350/Γ1/1028/22.8.1995 ηελ νπνία 

εμέδσζε ν Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ππνγξακκίδεηαη ε 

αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ Ρνκά, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά Ρνκά 

πνπ δηακέλνπλ ζε θαηαπιηζκνχο, λα εγγξαθνχλ ζηα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία (...). Οη δηεπζπληέο [ησλ ζρνιείσλ], πξέπεη, φρη κφλν λα ελζαξξχλνπλ ηα 

παηδηά Ρνκά λα εγγξαθνχλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, αιιά θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα 
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παηδηά Ρνκά ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο θαζψο 

θαη γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο (...). Δπηπξνζζέησο, κε ηελ Δγθχθιην ππ’ αξηζ. 

Φ4/127/Γ1/694/1.9.1999, ηελ νπνία εμέδσζε ν Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαη ην άξζξν 7 παξ. 8 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 

201/1998, ππνρξενχληαη νη αξκφδηεο αξρέο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

παηδηψλ Ρνκά ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

 33. Σα νηθεία άξζξα ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 18/1989 

«πεξί θωδηθνπνηήζεωο δηαηάμεωλ λόκωλ γηα ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο» νξίδνπλ 

φηη : 

Άπθπο 45 

«Πποζβαλλόμενερ ππάξειρ 

 «1. Ζ αίηεζε αθπξψζεσο γηα ππέξβαζε εμνπζίαο ή παξάβαζε λφκνπ 

επηηξέπεηαη κφλν θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ δελ ππφθεηληαη ζε άιιν έλδηθν κέζν 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ. 

 (...) 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο επηβάιιεη ζε θάπνηα αξρή λα ξπζκίζεη 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε κε ηελ έθδνζε εθηειεζηήο πξάμεο ε νπνία ππάγεηαη ζηνπο 

φξνπο ηεο παξ. 1 ε αίηεζε αθχξσζεο είλαη δεθηή θαη θαηά ηεο παξάιεηςεο ηεο αξρήο 

λα πξνβεί ζε νθεηιφκελε λφκηκε ελέξγεηα. 

Ζ αξρή ζεσξείηαη φηη αξλείηαη ηελ ελέξγεηα απηή φηαλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

εηδηθή πξνζεζκία πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο, δηαθνξεηηθά φηαλ παξέιζεη ηξίκελν απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ζηε Γηνίθεζε, ε νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ρνξεγεί (...) βεβαίσζε γηα ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο. Αίηεζε 

αθπξψζεσο πνπ αζθείηαη πξηλ παξέιζνπλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο είλαη απαξάδεθηε. 

Με ηελ αίηεζε αθπξψζεσο πνπ αζθείηαη παξαδεθηψο θαηά ζησπεξήο 

αξλήζεσο ινγίδεηαη φηη ζπκπξνβάιιεηαη θαη ε ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ξεηή αξλεηηθή 

πξάμε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί πάλησο λα πξνζβάιιεηαη θαη απηνηειψο.» 

Άπθπο 52 

 «(...) 
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2. Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε θνξά απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ή 

ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ ίδην ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, 

ηνλ εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο θαη έλα ζχκβνπιν, κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ 

άζθεζε αίηεζε αθπξψζεσο, λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο, κε ζπλνπηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ε νπνία εθδίδεηαη ζε πκβνχιην. (...)» 

 2. Η Διιεληθή Έλωζε Γηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ην Κέληξν Δξεπλώλ 

Μεηνλνηηθώλ Οκάδωλ (ΚΔΜΟ) 

 34. Ζ Διιεληθή Έλσζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 

1953, είλαη ν αξραηφηεξνο κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ζηελ Διιάδα. Δίλαη κέινο 

ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Σν ΚΔΜΟ είλαη αζηηθή 

εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1996. θνπφο ηνπ 

ΚΔΜΟ είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαη γισζζψλ ζηελ 

Διιάδα. 

 35. ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Διιεληθήο Δλψζεσο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηνπ ΚΔΜΟ γηα ην 2007, φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζε ζέκαηα 

ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο ζηελ Διιάδα, αλαθέξεηαη φηη παξαηεξείηαη ζαθήο 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θνηηήζεσο ησλ αηφκσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηε 

κνπζνπικαληθή θαη ξφκηθε κεηνλφηεηα ελ ζρέζεη πξνο ηε δεθαεηία ηνπ ‘90. Παξά 

ηαχηα, ζηελ έθζεζε ζεκεηψλεηαη φηη ε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο ζην 

ζρνιείν εμαθνινπζεί λα απνηειεί πεγή εληάζεσλ, κηζαιινδνμίαο θαη βίαησλ 

αληηδξάζεσλ. Απηφ ππνρξεψλεη, ελίνηε, ζε ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζε εηδηθά, 

απνθιεηζηηθψο γηα ηνπο Ρνκά, ζρνιεία, παξά ηε ξεηή δέζκεπζε ηεο Γηνηθήζεσο πεξί 

απνθπγήο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ κεηνλνηήησλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηελ έθζεζε 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πιένλ ζνβαξά επεηζφδηα κηζαιινδνμίαο αθνξνχλ ηελ εγγξαθή 

ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 3. Σν Ιλζηηηνύην Παηδείαο Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

 36. Με ηελ απφ 2 Φεβξνπαξίνπ 2004 επηζηνιή ηνπ, ην Ηλζηηηνχην 

Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο είρε ελεκεξψζεη ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη φηη, θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003, ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα 18 ζρνιεία ζηα 

νπνία θνηηνχλ απνθιεηζηηθψο «Σζηγγαλφπαηδα». 
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 Β. Οι πηγέρ ηος ςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ 

 1. Η Δπηηξνπή ηωλ Τπνπξγώλ 

 Ζ ύζηαζη ςπ’ απιθ. R (2000) 4 ηηρ Δπιηποπήρ Τποςπγών ππορ ηα κπάηη-

μέλη για ηην εκπαίδεςζη ηυν παιδιών Ρομά/Σζιγγάνυν ζηην 

Δςπώπη (ςιοθεηήθηκε από ηην Δπιηποπή Τποςπγών ζηιρ 3 Φεβποςαπίος 2000, 

καηά ηην 696
η
 ζςνεδπίαζη ηυν Αναπληπυηών Τποςπγών) 

 37. Ζ χζηαζε απηή έρεη σο εμήο : 

«Ζ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ, ζπκθψλσο πξνο ην άξζξν 15.β ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

Δθηηκψληαο φηη ζηφρνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη ε επίηεπμε κηαο 

ζηελφηεξεο έλσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη φηη ν ζηφρνο απηφο είλαη δπλαηφλ λα 

επηδησρζεί, εηδηθφηεξα, κε ηελ αλάιεςε θνηλήο δξάζεσο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε λα νηθνδνκεζνχλ λέα ζεκέιηα 

γηα κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ππέξ ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζηελ Δπξψπε, 

ηδίσο ιφγσ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλαιθαβεηηζκνχ ή εκη-αιθαβεηηζκνχ ηα νπνία 

ζεκεηψλνληαη ζηελ θνηλφηεηα απηή, ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ εγθαηαιείςεσο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ καζεηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηε δηαηήξεζε παξαγφλησλ φπσο ε κε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκάησλ. 

εκεηψλνληαο φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ρνκά/Σζηγγάλνη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εθπαηδεχζεσο, νθείινληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηηο 

καθξνρξφληεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ παξειζφληνο, πνπ νδήγεζαλ είηε ζηελ 

αθνκνίσζε, είηε ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζην ζρνιείν κε ην 

ζθεπηηθφ φηη παξνπζίαδαλ «θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ έιιεηκκα». 

Δθηηκψληαο φηη ε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζηηο επξσπατθέο 

θνηλσλίεο δελ δχλαηαη λα εμαιεηθζεί εάλ δελ ππάξμνπλ ηα θαηάιιεια ερέγγπα γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά Ρνκά/Σζηγγάλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. 

Δθηηκψληαο φηη ε κφξθσζε ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ, πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ππέξ ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ. 

Έρνληαο ππ’ φςε φηη νη πνιηηηθέο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ρνκά/Σζηγγάλνη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, 

πξέπεη λα είλαη ζθαηξηθέο θαη λα βαζίδνληαη ζηε δηαπίζησζε φηη ην δήηεκα ηεο 
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ζρνιηθήο εθπαηδεχζεσο ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζπλδέεηαη κε έλα επξχ θάζκα 

άιισλ παξαγφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαη εηδηθφηεξα κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο πηπρέο, θαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ. 

Έρνληαο ππ’ φςε φηη νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ππέξ ησλ παηδηψλ 

Ρνκά/Σζηγγάλσλ, ζα έπξεπε λα ζπλνδεχνληαη απφ κηα ελεξγφ πνιηηηθή φζνλ αθνξά 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. (...) 

πληζηά ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ : 

 λα ηεξνχλ, θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο, ηηο αξρέο 

νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζεο πζηάζεσο, 

λα ζέζνπλ ηελ παξνχζα χζηαζε ππ’ φςε ησλ αξκνδίσλ δεκνζίσλ θνξέσλ 

ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο ηνπο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εζληθψλ δηαχισλ.» 

 38. Σα νηθεία ρσξία ηνπ παξαξηήκαηνο ζηε χζηαζε ππ’ αξηζ. R (2000) 4 

έρνπλ σο εμήο : 

 «Καηεπζπληήξηεο αξρέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα παηδηά Ρνκά/Σζηγγάλνπο 

ζηελ Δπξώπε 

Η. Γνκέο 

1. Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα παηδηά Ρνκά/Σζηγγάλνπο, ζα έπξεπε λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή κέζα θαη επέιηθηεο δνκέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

αληαλαθινχλ ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ πιεζπζκνχ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζηελ Δπξψπε θαη 

λα ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηελ χπαξμε νκάδσλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ πνπ δηάγνπλ πιαλφδην ή 

εκη-πιαλφδην ηξφπν δσήο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ε 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεχζεσο, βάζεη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. 

2. Θα έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ζε δηεζλέο, εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαη λα πξναρζεί ε ζπλέξγηα. 

  3. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζα έπξεπε ηα θξάηε-κέιε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα 

Τπνπξγεία Παηδείαο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο κνξθψζεσο ησλ παηδηψλ 

Ρνκά/Σζηγγάλσλ. 

  4. Γηα λα δηαζθαιηζζεί ε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζα έπξεπε λα αλαπηπρζεί επξέσο ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη 
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λα θαηαζηεί πξνζηηή ζηα παηδηά απηά. 

  5. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα έπξεπε επίζεο λα δνζεί ζηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί 

θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη κεηαμχ απηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο φπνπ είλαη 

απαξαίηεην δηακεζνιαβεηέο απφ ηελ θνηλφηεηα Ρνκά/Σζηγγάλσλ πνπ ζα είραλ ηε 

δπλαηφηεηα πξνζβάζεσο ζε εηδηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Δηδηθή 

πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιέο, ζα έπξεπε λα παξέρνληαη ζηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ηνλ 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεχζεσο θαη ηνπο ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο 

ηνπο νπνίνπο δχλαληαη νη δήκνη λα πξνζθέξνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο. Ο απνθιεηζκφο ησλ 

γνλέσλ θαη ε έιιεηςε γλψζεσο θαη κνξθψζεσο (βιέπε αλαιθαβεηηζκφο) εκπνδίδνπλ 

θαη ηα παηδηά λα επσθειεζνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

  6. Θα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά Ρνκά/Σζηγγάλνπο λα επσθειεζνχλ, 

ηδίσο κέζσ ζεηηθήο δξάζεο, απφ ίζεο επθαηξίεο ζην ζρνιείν. 

  7. Σα θξάηε-κέιε θαινχληαη λα παξάζρνπλ ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ ψζηε λα κεησζεί ην ράζκα 

αλάκεζα ζηνπο Ρνκά/Σζηγγάλνπο καζεηέο θαη ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. 

ΗΗ. ρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ 

8. Σα εθπαηδεπηηθά κέηξα ππέξ ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ, ζα έπξεπε λα 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην επξχηεξσλ δηαπνιηηηζκηθψλ πνιηηηθψλ, θαη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά θαη ηε κεηνλεθηηθή 

ζέζε πνιιψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζηα θξάηε-κέιε. 

  9. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη 

ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ. Ζ ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο ησλ Ρνκά, ζα έπξεπε, 

επνκέλσο, λα εηζαρζνχλ ζην δηδαθηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ. Θα έπξεπε λα ελζαξξπλζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλνηήησλ ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ ζηε δεκηνπξγία 

επνπηηθνχ πιηθνχ φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ ή ηε γιψζζα ησλ 

Ρνκά/Σζηγγάλσλ. 
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10. Χζηφζν, ηα θξάηε-κέιε, ζα έπξεπε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα κέηξα απηά 

δελ νδεγνχλ ζε ρσξηζηά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, γεγνλφο ην νπνίν ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ρσξηζηψλ ηάμεσλ. 

11. Σα θξάηε-κέιε, ζα έπξεπε, επίζεο, λα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ βαζηζκέλνπ ζε παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ δξάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν κε 

Ρνκά/Σζηγγάλνπο καζεηέο. 

  12. ηηο ρψξεο φπνπ νκηιείηαη ε γιψζζα Ρνκαλί, λα πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά 

Ρνκά/Σζηγγάλνπο ε δπλαηφηεηα παξαθνινπζήζεσο καζήκαηνο ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. 

ΗΗΗ. Γιοπιζμόρ και επιμόπθυζη ηυν εκπαιδεςηικών 

13. Θα έπξεπε λα πξνβιεθζεί ε έληαμε εηδηθνχ καζήκαηνο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη κία εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνπο 

Ρνκά/Σζηγγάλνπο καζεηέο. Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ καζεηψλ, ζα 

έπξεπε λα παξακείλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

  14. Ζ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ, ζα έπξεπε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη λα δχλαηαη λα παξέρεη άκεζε πιεξνθφξεζε 

ζηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

 15. Θα έπξεπε, επίζεο, λα επλνείηαη ν δηνξηζκφο θαη ε επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά/Σζηγγάλσλ. (...)» 

 2. Η Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε 

 α) Ζ ύζηαζη ςπ’ απιθ. 1203 (1993) για ηοςρ Σζιγγάνοςρ ζηην Δςπώπη 

 39. πκθψλσο πξνο ηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο ηεο ζπζηάζεσο απηήο : 

«Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη λα πξνάγεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ Δπξψπε 

θηινμελεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνπ φιεο ηνπο, καδί κε ηηο πνιππνίθηιεο 

θνπιηνχξεο ησλ κεηνλνηήησλ, ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηεο. 

Ηδηαίηεξε ζέζε, αλάκεζα ζηηο κεηνλφηεηεο, θαηέρνπλ νη Σζηγγάλνη. 

Εψληαο δηαζθνξπηζκέλνη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, κε έρνληαο κία ρψξα πνπ λα ηελ 

απνθαινχλ δηθή ηνπο, απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθή επξσπατθή κεηνλφηεηα πνπ  

φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο νξηζκνχο ησλ εζλνηηθψλ ή γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ. 
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Χο  κεηνλφηεηα πνπ  ζηεξείηαη  νξηζκέλεο  γεσγξαθηθήο πεξηνρήο,  νη 

Σζηγγάλνη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηεο Δπξψπεο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο : κε ηε γιψζζα θαη ηε κνπζηθή ή κε ηηο βηνηερληθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Μεηά ηελ εηζδνρή λέσλ Κξαηψλ-κειψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ν αξηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δνπλ ζηε δψλε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. 

Πάληα αληηκεησπίδνληαλ νη Σζηγγάλνη κε κηζαιινδνμία. Χζηφζν, 

εθξήμεηο ξαηζηζκνχ ή θνηλσληθνχ κίζνπο παξαηεξνχληαη φιν θαη πην ζπρλά θαη  νη  

ηεηακέλεο  ζρέζεηο  αλάκεζα  ζηηο  θνηλφηεηεο  έρνπλ  ζπληειέζεη  ζηε δεκηνπξγία 

ηεο αμηνζξήλεηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία δεη ε πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ ζήκεξα. 

Ο   ζεβαζκφο  ησλ  δηθαησκάησλ  ησλ   Σζηγγάλσλ,   είηε πξφθεηηαη γηα ηα 

ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηά ηνπο, είηε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο 

κεηνλφηεηα, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

Οη εγγπήζεηο γηα ίζα δηθαηψκαηα, ίζεο επθαηξίεο, ίζε κεηαρείξηζε θαη κέηξα 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ αλαβίσζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ Σζηγγάλσλ, εκπινπηίδνληαο έηζη ηελ επξσπατθή 

πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία. 

Ζ εγγχεζε ηεο απφιαπζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ 

δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 14 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο Σζηγγάλνπο θαζψο ηνπο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. (...)» 

 40. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ε χζηαζε νξίδεη φηη : 

«Θα πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ ηα ήδε πθηζηάκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε Σζηγγάλνπο. 

Θα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ παηδεία ησλ γπλαηθψλ, ελ γέλεη, 

θαη ησλ κεηέξσλ καδί κε ηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο παηδηά ηνπο. 

Θα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ηαιαληνχρνη λεαξνί Σζηγγάλνη λα ζπνπδάδνπλ θαη 

λα αλαιακβάλνπλ ξφιν δηακεζνιαβεηή γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. (...)» 

 β) Ζ ύζηαζη ςπ’ απιθ. 1557 (2002) για ηο νομικό καθεζηώρ ηυν Ρομά 

ζηην Δςπώπη 

41. Καηά ηε χζηαζε απηή : 
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«(...) 

 3. Αθφκα θαη ζήκεξα, νη Ρνκά εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαθξίζεσλ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη δηαρσξηζκνχ. Οη δηαθξίζεηο αθνξνχλ φινπο ηνπο 

ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ απαζρφιεζε, ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηε ζηέγαζε, θαζψο θαη θαηά ηε δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ 

πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο αζχινπ. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν νηθνλνκηθφο θαη 

θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο ησλ Ρνκά κεηαηξέπνληαη ζε εζλνηηθή δηάθξηζε πνπ πιήηηεη, 

ελ γέλεη, ηηο πιένλ αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 4. Οη Ρνκά απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε νκάδα δηπιά κεηνλνηηθή : εζλνηηθά 

κεηνλνηηθνί, αλήθνπλ, ζπρλφηαηα, θαη ζηα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο ζε θνηλσληθά 

δπζκελή θαηάζηαζε. (...) 

 15. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο δχλαηαη θαη νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο λνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ Ρνκά, ηνπ επηπέδνπ 

ηζφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. Ζ πλέιεπζε θαιεί ηα 

Κξάηε-κέιε λα εθπιεξψζνπλ ηηο αθφινπζεο έμη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαηαζηάζεσο ησλ Ρνκά ζηελ Δπξψπε : (...) 

 γ) Να εγγπψληαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηε ξφκηθε κεηνλφηεηα σο εζλνηηθή ή 

εζληθή κεηνλνηηθή νκάδα ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο απαζρνιήζεσο, ηεο 

ζηεγάζεσο, ηεο πγείαο θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σα Κξάηε-κέιε, ζα έπξεπε λα 

πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα : 

 (...) 

 ii. Να παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Ρνκά λα εληάζζνληαη ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ κέρξη ην παλεπηζηήκην. 

 iii. Να αλαπηχζζνπλ ζεηηθά κέηξα γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ Ρνκά ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ηηο ξφκηθεο θνηλφηεηεο, φπσο ηα ηδξχκαηα 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα θέληξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηα 

ηνπηθά θέληξα πγείαο θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 iv. Να εμαιείςνπλ θάζε πξαθηηθή πνπ απνζθνπεί ζηνλ ζρνιηθφ δηαρσξηζκφ ησλ 

παηδηψλ Ρνκά, θαη εηδηθφηεξα ηελ πξαθηηθή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζρνιεία ή ζε 

ηάμεηο γηα πλεπκαηηθά αλάπεξνπο καζεηέο. 
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 δ) Να αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζεηηθέο δξάζεηο θαη πξνηηκεζηαθή 

κεηαρείξηζε γηα ηηο ηάμεηο νη νπνίεο επξίζθνληαη ζε θνηλσληθά δπζκελή θαηάζηαζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ρνκά, σο θνηλφηεηα ε νπνία επξίζθεηαη ζε θνηλσληθά 

δπζκελή θαηάζηαζε, ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαηδεχζεσο, ηεο απαζρνιήζεσο θαη ηεο 

ζηεγάζεσο (...). 

 ε) Να ιακβάλνπλ εηδηθά κέηξα θαη λα δεκηνπξγνχλ εηδηθνχο θνξείο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο γιψζζαο, ηεο θνπιηνχξαο, ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

Ρνκά. (...) 

 ii. Να ελζαξξχλνπλ ηνπο γνλείο Ρνκά λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην δεκνηηθφ, 

ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην, θαζψο θαη ζηα αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, θαη λα ηνπο παξέρνπλ νξζή ελεκέξσζε σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο παηδείαο. 

(...) 

 v. Να δηνξίδνπλ εθπαηδεπηηθνχο Ρνκά, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν ξφκηθνο 

πιεζπζκφο είλαη ζεκαληηθφο. 

 ζη) Να θαηαπνιεκνχλ ηνλ ξαηζηζκφ, ηελ μελνθνβία θαη ηε κηζαιινδνμία, θαη 

λα εγγπψληαη ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ Ρνκά ζε επίπεδν ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, 

εζληθφ θαη δηεζλέο : (...) 

 vi. Να πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ 

Ρνκά, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. (...)» 

 3. Η Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (ECRI) 

 α) Ζ ύζηαζη γενικήρ πολιηικήρ απιθ. 3 ηηρ ECRI : Ζ καηαπολέμηζη ηος 

παηζιζμού και ηηρ μιζαλλοδοξίαρ καηά ηυν Ρομά/Σζιγγάνυν (ςιοθεηήθηκε από 

ηην ECRI ζηιρ 6 Μαπηίος 1998) 

 42. Σα νηθεία ρσξία ηεο πζηάζεσο απηήο έρνπλ σο εμήο : 

 «Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο : 

 (...) 

Τπελζπκίδνληαο φηη ε θαηαπνιέµεζε ηνπ ξαηζηζµνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ 

αληηζεµηηηζµνχ θαη ηεο µηζαιινδνμίαο απνηειεί αλαπφζπαζην µέξνο ηεο πξνζηαζίαο 

θαη πξναγσγήο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησµάησλ, φηη απηά ηα δηθαηψµαηα είλαη 

παγθφζµηα θαη αδηαίξεηα, θαη φηη είλαη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ, 

ρσξίο θαµία απνιχησο δηάθξηζε. 
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Τπνγξακκίδνληαο φηη ε θαηαπνιέµεζε ηνπ ξαηζηζµνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ 

αληηζεµηηηζµνχ θαη ηεο µηζαιινδνμίαο απνζθνπεί, θαη’ αξρήλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησµάησλ ησλ επάισησλ µειψλ ηεο θνηλσλίαο. 

Πεπεηζµέλε φηη ζε νπνηαδήπνηε δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ ξαηζηζµνχ 

θαη ησλ δηαθξίζεσλ, πξέπεη λα δίδεηαη έµθαζε ζην ζχµα θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ. 

Γηαπηζηψλνληαο φηη νη Ρνµά/Σζηγγάλνη ππνθέξνπλ ζήκεξα, ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε, απφ πάγηεο πξνθαηαιήςεηο, είλαη ζχµαηα ξαηζηζµνχ βαζηά ξηδσµέλνπ ζηελ 

θνηλσλία, απνηεινχλ ζηφρν ελίνηε βίαησλ εθδειψζεσλ ξαηζηζµνχ θαη µηζαιινδνμίαο 

θαη φηη ηα ζεµειηψδε δηθαηψµαηά ηνπο παξαβηάδνληαη ή απεηινχληαη ηαθηηθά. 

Γηαπηζηψλνληαο επίζεο φηη νη πάγηεο πξνθαηαιήςεηο έλαληη ησλ 

Ρνµά/Σζηγγάλσλ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο ζε πνιινχο ηνµείο ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνµηθήο δσήο, θαη φηη νη δηαθξίζεηο απηέο είλαη έλαο µέγηζηνο 

παξάγσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζµνχ πνπ επεξεάδεη πνιινχο 

Ρνµά/Σζηγγάλνπο. 

Πεπεηζµέλε φηη ε πξναγσγή ηεο αξρήο ηεο αλνρήο είλαη µία εγγχεζε ηεο 

δηαηήξεζεο αλνηρηψλ θαη πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ πνπ επηηξέπεη ηελ εηξεληθή 

ζπλχπαξμε. 

πληζηά ηα εμήο ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ-µειψλ : 

 (...) 

- Να εμαζθαιίζνπλ φηη ε δηάθξηζε απηή θαζαπηή, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε δηαθξίζεηο, θαηαπνιεµνχληαη µέζσ επαξθνχο λνµνζεζίαο, θαη λα 

εηζαγάγνπλ ζην αζηηθφ δίθαην ζπγθεθξηµέλεο δηαηάμεηο γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνµείο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

(...) 

- Να θαηαπνιεµήζνπλ ζζελαξά φιεο ηηο µνξθέο ζρνιηθνχ δηαρσξηζµνχ ησλ 

παηδηψλ Ρνµά/Σζηγγάλσλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηζφηεηα ζηελ 

πξφζβαζε ζηελ παηδεία. (...)» 

 β) Ζ ύζηαζη γενικήρ πολιηικήρ απιθ. 7 ηηρ ECRI για ηην εθνική 

νομοθεζία για ηην καηαπολέμηζη ηος παηζιζμού και ηυν θςλεηικών διακπίζευν 

(ςιοθεηήθηκε από ηην ECRI ζηιρ 13 Γεκεμβπίος 2002) 
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43. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη 

νξηζµνί: 

«α) Με ηνλ φξν «ξαηζηζµφο» λνείηαη ε πεπνίζεζε φηη ιφγνη φπσο ε θπιή, ην 

ρξψµα, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε ηζαγέλεηα ή ε εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή 

δηθαηνινγνχλ ηελ πεξηθξφλεζε γηα έλα άηνµν ή µηα νµάδα αηφµσλ ή ηελ έλλνηα ηεο 

αλσηεξφηεηαο ελφο αηφµνπ ή µηαο νµάδαο αηφµσλ. 

β) Με ηνλ φξν «άµεζε θπιεηηθή δηάθξηζε» λνείηαη νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή 

µεηαρείξηζε βαζίδεηαη ζε ιφγνπο φπσο ε θπιή, ην ρξψµα, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε 

ηζαγέλεηα ή ε εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή θαη ε αηηηνιφγεζε ηεο νπνίαο δελ είλαη 

αληηθεηµεληθή θαη εχινγε. Ζ δηαθνξεηηθή µεηαρείξηζε δελ δηθαηνινγείηαη 

αληηθεηµεληθά θαη εχινγα, εθφζνλ ν επηδησθφµελνο ζηφρνο δελ είλαη ζεµηηφο ή δελ 

πθίζηαηαη εχινγε ζρέζε αλαινγηθφηεηαο µεηαμχ ησλ εθαξµνδφµελσλ µέζσλ θαη ηνπ 

επηδησθφµελνπ ζθνπνχ. 

γ) Με ηνλ φξν «έµµεζε θπιεηηθή δηάθξηζε» λννχληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο έλαο θαηλνµεληθά νπδέηεξνο παξάγνληαο, φπσο δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή, 

δελ µπνξεί λα ηεξεζεί εχθνια απφ άηνµα ηα νπνία αλήθνπλ ζε νµάδα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη δηαθνξεηηθή ιφγσ θπιήο, ρξψµαηνο, γιψζζαο, ζξεζθείαο, ηζαγέλεηαο 

ή εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ή ζέηεη ζε µεηνλεθηηθή ζέζε ηα ελ ιφγσ άηνµα, 

εθηφο εάλ ν παξάγνληαο απηφο δηθαηνινγείηαη αληηθεηµεληθά θαη εχινγα. Απηφ 

ζπµβαίλεη φηαλ ν επηδησθφµελνο ζηφρνο είλαη ζεµηηφο θαη πθίζηαηαη εχινγε ζρέζε 

αλαινγηθφηεηαο µεηαμχ ησλ εθαξµνδφµελσλ µέζσλ θαη ηνπ επηδησθφµελνπ ζθνπνχ. 

44. ην αηηηνινγηθφ ηεο πζηάζεσο απηήο ζεκεηψλεηαη (ζεκείν 8) φηη γηα 

ηελ απφδνζε ηεο ζεκαζίαο ησλ φξσλ «άκεζε θαη έκκεζε θπιεηηθή δηάθξηζε» πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 β) θαη γ) ηεο πζηάζεσο, έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςε νη 

φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο 

ηνπο, θαη ζηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ζηε 

λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 γ) Ζ έκθεζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηηρ 

Μιζαλλοδοξίαρ (ECRI) για ηην Δλλάδα, η οποία δημοζιεύθηκε ζηιρ 8 Ηοςνίος 

2004 
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 45.  ηελ απφ 8 Ηνπλίνπ 2004 Έθζεζή ηεο, ε ECRI ππελζπκίδεη φηη, ζηελ 

πξνεγνχκελε Έθζεζή ηεο, είρε εθηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ζην 

δήηεκα ηεο θαηαζηάζεσο ησλ Ρνκά, θαη εηδηθφηεξα ζηα πξνβιήκαηα εμψζεσο απφ ηηο 

θαηνηθίεο ηνπο θαη δηαθξηηηθήο κεηαρεηξίζεσο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη φηη είρε ππνγξακκίζεη φηη ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

αληηκεησπηζζνχλ νη αληηδξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε πξσηνβνπιίεο ππέξ ησλ Ρνκά. 

46. Αθνχ εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηεο, ε ECRI εθηηκά, ζηελ απφ 8 Ηνπλίνπ 

2004 Έθζεζή ηεο, φηη απφ ηεο πηνζεηήζεσο ηεο δεπηέξαο Δθζέζεψο ηεο γηα ηελ 

Διιάδα, ε θαηάζηαζε ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα έρεη παξακείλεη θαηά βάζε 

ακεηάβιεηε θαη φηη ελ γέλεη αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο – πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δηαθξίζεσλ – ζε φ,ηη αθνξά ηελ ζηέγαζε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 4. Ο Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

 Ζ Σελική Έκθεζη ηος κ. Alvaro Gil-Robles για ηην καηάζηαζη ηυν 

ανθπυπίνυν δικαιυμάηυν ηυν Ρομά, ηυν ίνηι και ηυν Πλανόβιυν ζηην 

Δςπώπη (από 15 Φεβποςαπίος 2006) 

 47. ην ηξίην κέξνο ηεο Δθζέζεσο απηήο, ην νπνίν αθνξά ηηο δηαθξίζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ν Δπίηξνπνο παξαηεξεί φηη ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο παηδηψλ Ρνκά δελ έρεη πξφζβαζε ζε κία πνηνηηθή εθπαίδεπζε παξφκνηα κε 

εθείλε ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηα ππφινηπα παηδηά, νθείιεηαη θαη ζην φ,ηη πθίζηαληαη 

πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεηο. ην ζεκείν απηφ, ν Δπίηξνπνο ζεκεηψλεη 

φηη ν δηαρσξηζκφο ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζε πνιιά Κξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. ε νξηζκέλεο 

ρψξεο, ππάξρνπλ απνκνλσκέλα ζρνιεία ζε απνκνλσκέλνπο θαηαπιηζκνχο, ζε άιιεο 

ρψξεο, ππάξρνπλ ζε θαλνληθά ζρνιεία εηδηθέο ηάμεηο γηα παηδηά Ρνκά ή εμαηξεηηθά 

κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ Ρνκά ζε ηάμεηο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Πνιχ ζπρλά, 

ηα παηδηά Ρνκά ηνπνζεηνχληαη ζε ηάμεηο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ρσξίο επαξθή 

ςπρνινγηθή ή παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, αθνχ ηα πξαγκαηηθά θξηηήξηα είλαη ε 

εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπο. Έηζη, ιφγσ ηεο ηνπνζεηήζεψο ηνπο ζε εηδηθά ζρνιεία ή 

εηδηθέο ηάμεηο, ηα παηδηά απηά παξαθνινπζνχλ, ελίνηε, έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα 

ιηγφηεξν θηιφδνμν απφ εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο θαλνληθέο ηάμεηο, θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, κεηψλνληαη νη πξννπηηθέο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη, 

ζπλαθφινπζα,  νη  κεηέπεηηα  δπλαηφηεηεο  εμεπξέζεσο  εξγαζίαο.  Ζ  απηφκαηε 
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ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζε ηάμεηο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο εληζρχεη ηελ 

θνηλσληθή θαηαθξαπγή «θνιιψληαο» ζηα παηδηά Ρνκά ηελ «εηηθέηα» ησλ ιηγφηεξν 

έμππλσλ θαη ησλ ιηγφηεξν ηθαλψλ. Σαπηφρξνλα, ε ρσξηζηή εθπαίδεπζε ζηεξεί απφ ηα 

παηδηά Ρνκά θαη ηα κε Ρνκά παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα γλσξηζηνχλ θαη λα κάζνπλ λα 

δνπλ σο ίζε κεηαμχ ηνπο πνιίηεο. Απνθιείεη, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, 

ηα παηδηά Ρνκά απφ ηε θπζηνινγηθή θνηλσλία, απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ εινρεχεη 

γηα απηά, λα θαηαιήμνπλ ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. 

 48. Δλ θαηαθιείδη, ν Δπίηξνπνο δηαηππψλεη νξηζκέλεο ζπζηάζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ παηδεία. Καηά ηνλ Δπίηξνπν, φηαλ αθφκα πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο, ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαηδεχζεσο, ππφ ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή, πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

θαλνληθή νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, λα απαγνξεχεηαη 

απφ ηε λνκνζεζία. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθή θνλδχιηα γηα ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζρνιηθψλ 

βνεζψλ, ψζηε λα ππάξμνπλ ηα ερέγγπα επηηπρνχο εθβάζεσο ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ κε δηαρσξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο 

ηνπνζεηήζεσο ησλ παηδηψλ ζε εηδηθέο ηάμεηο, επαξθήο αμηνιφγεζε, νχησο ψζηε 

κνλαδηθά θξηηήξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηή λα είλαη νη αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ θαη φρη ε εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπ.  

 Ω ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 Η. ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΔΚΣΟΤ ΣΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

 49. Δλ πξψηνηο, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζθπγή είλαη 

απαξάδεθηε, επεηδή νη πξνζθεχγνληεο δελ εμήληιεζαλ ηα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα. 

Δηδηθφηεξα, ε Κπβέξλεζε αλαθέξεη φηη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 4 ηνπ λ.δ. 

18/1989, νη πξνζθεχγνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ ελψπηνλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο παξαιείςεσο ηεο Γηνηθήζεσο λα 

πξνβεί ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ε Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη 

νη πξνζθεχγνληεο εδχλαλην, βάζεη ηνπ άξζξνπ 52 παξ. 2 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ 

δηαηάγκαηνο, λα ζπλδπάζνπλ ηελ ελ ιφγσ αίηεζε αθπξψζεσο κε κία αίηεζε 

αλαζηνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαινγηδφκελεο ζηε Γηνίθεζε παξαιείςεσο. 

 50. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη ε έλζηαζε απηή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

νπζία ηεο αηηηάζεσο ηελ νπνία πξνβάιινπλ νη πξνζθεχγνληεο ζην πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 13 ηεο πκβάζεσο, θαη απνθαζίδεη ηε ζπλεθδίθαζε ηεο ελζηάζεσο επί ηεο 
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νπζίαο. 

 51. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη, εμ άιινπ, φηη ε πξνζθπγή δελ είλαη 

πξνδήισο αβάζηκε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 3 ηεο πκβάζεσο, θαη 

επηζεκαίλεη, πεξαηηέξσ, φηη δελ πξνζθξνχεη ζε άιινλ ιφγν απαξαδέθηνπ. Αξκφδεη, 

επνκέλσο, λα γίλεη δεθηή σο παξαδεθηή. 

 ΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΑΗΣΗΑΔΩ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΖ ΤΜΒΑΔΩ 

 52. Οη πξνζθεχγνληεο παξαπνλνχληαη φηη δελ δηέζεηαλ, ζην πιαίζην ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ, έλδηθν βνήζεκα ην νπνίν ζα ηνπο επέηξεπε λα πξνβάινπλ ηηο 

αηηηάζεηο ηνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο πκβάζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ 

Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ, θαη επηθαινχληαη ην άξζξν 13 ηεο πκβάζεσο, ην νπνίν 

νξίδεη φηη : 

 «Παλ πξφζσπνλ ηνπ νπνίνπ ηα αλαγλσξηδφκελα ελ ηε (...) πκβάζεη 

δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίαη παξεβηάζζεζαλ, έρεη ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήο 

πξνζθπγήο ελψπηνλ εζληθήο αξρήο, έζησ θαη εάλ ε παξαβίαζηο δηεπξάρζε ππφ 

πξνζψπσλ ελεξγνχλησλ ελ ηε εθηειέζεη ησλ δεκνζίσλ θαζεθφλησλ ησλ.» 

 53. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη δελ παξαβηάζζεθε ην άξζξν 13 ηεο 

πκβάζεσο. Αλαθεξφκελε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηελ νπνία αλέπηπμε ζην πιαίζην 

ηεο ελζηάζεψο ηεο φζνλ αθνξά ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθπγήο, ε Κπβέξλεζε αλαθέξεη 

φηη ζα εδχλαλην νη πξνζθεχγνληεο λα αζθήζνπλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ αίηεζε αθπξψζεσο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 45 θαη 52 ηνπ λ.δ. 18/1989, 

θαηά ηεο ζησπεξάο αξλήζεσο ηεο Γηνηθήζεσο λα εγγξάςεη ηα παηδηά ηνπο ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν Αζπξνπχξγνπ. 

 54. Οη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ δηέζεηαλ έλδηθν βνήζεκα 

ηθαλφ λα ηνπο παξάζρεη επαξθή επαλφξζσζε γηα ηελ επίκαρε παξαβίαζε. 

Πξνβάιινπλ δε ην επηρείξεκα φηη έθαλαλ ρξήζε ησλ κέζσλ ηα νπνία επέηξεπαλ ηελ 

άκεζε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην Γεκνηηθφ, αθνχ απεπζχλζεθαλ, κέζσ ηνπ 

Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, πξνο ηνλ αξκφδην 

ππνπξγφ, θαζψο θαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Οη πξνζθεχγνληεο εθηηκνχλ φηη ε 

πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα δελ ζα εμαζθάιηδε ηελ άκεζε εγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005, επεηδή θαζπζηεξεί ε εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ απφ ηα δηθαζηήξηα απηά. Σέινο, νη πξνζθεχγνληεο ζεκεηψλνπλ φηη ε 
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αηηίαζή ηνπο αθνξά, θπξίσο, ηνλ δηαρσξηζκφ, γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο, ησλ παηδηψλ 

ηνπο εληφο ηνπ ζρνιείνπ. ην ζεκείν απηφ, νη πξνζθεχγνληεο πξνβάιινπλ ην 

επηρείξεκα φηη θακία πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ δελ ζα 

εδχλαην λα είλαη απνηειεζκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη, θαηά ην εζληθφ δίθαην, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη απνδεθηφο. ην ζεκείν 

απηφ, νη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνληαη ζηελ απφ 2 Φεβξνπαξίνπ 2004 επηζηνιή ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά ηελ νπνία 

18 ζρνιεία, ζηα νπνία θνηηνχλ απνθιεηζηηθψο «Σζηγγαλφπαηδα» ιεηηνχξγεζαλ ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 (παξ. 36 αλσηέξσ). 

 55. Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη ην άξζξν 13 ηεο πκβάζεσο 

εγγπάηαη ηελ χπαξμε, ζην εζληθφ δίθαην, πξνζθπγήο γηα ηηο δπλάκελεο λα ζεσξνχληαη, 

βάζεη ηεο πκβάζεσο, «καρεηέο» αηηηάζεηο. Μία ηέηνηα πξνζθπγή, πξέπεη λα παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα εμεηάζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηεξηδφκελεο ζηε χκβαζε 

αηηηάζεσο απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή, θαη λα πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε 

επαλφξζσζε, αθφκα θαη αλ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε δηαζέηνπλ θάπνην πεξηζψξην 

εθηηκήζεσο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπκκνξθψζεσο πξνο ηηο απνξξένπζεο απφ ηε 

δηάηαμε απηή ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 56. Πεξαηηέξω, ην Δηθαζηήξην ζεκεηώλεη όηη o θαλόλαο ηεο εμαληιήζεωο 

ηωλ εζωηεξηθώλ ελδίθωλ κέζωλ, ν νπνίνο εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν 35 παξ. 1 ηεο 

Σπκβάζεωο, βαζίδεηαη ζηελ πξνϋπόζεζε, ε νπνία ελζωκαηώλεηαη ζην άξζξν 13 -κε 

ην νπνίν θαη εκθαλίδεη κεγάιεο νκνηόηεηεο-, όηη ε εζωηεξηθή έλλνκε ηάμε πξνζθέξεη 

πξαγκαηηθή πξνζθπγή, ηόζν ζηελ πξάμε όζν θαη ζην λνκηθό πιαίζην, φζνλ αθνξά 

ηελ επηθαινχκελε παξαβίαζε (Kudla θαηά Πνιωλίαο [GC], αξηζκ. πξνζθ. 30210/96, 

παξ. 152, Δ∆Α∆ 2000-ΥΗ, Hassan θαη Tchaouch θαηά Βνπιγαξίαο [GC], αξηζκ. 

πξνζθ. 30985/96, παξ. 96-98, ΔΓΑΓ 2000-ΥΗ). Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη, 

δπλάκεη ηνπ θαλφλα ηεο εμαληιήζεσο ησλ εζληθψλ ελδίθσλ κέζσλ, ν πξνζθεχγσλ 

νθείιεη, πξηλ λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα έρεη παξάζρεη ζην δηάδηθν 

Κξάηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δπλάκελα λα ζεσξεζνχλ σο πξαγκαηηθά, 

απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή πξνζθεξφκελα απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία δηθαζηηθά 

βνεζήκαηα, ηε δπλαηφηεηα λα επαλνξζψζεη ηηο επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο µε εζληθά 

κέζα (βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Fressoz θαη Roire θαηά Γαιιίαο [GC], αξηζκ. πξνζθ. 

29183/95, παξ. 37, ΔΓΑΓ 1999-Η). 
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57. Σν άξζξν 35 παξ. 1 ηεο πκβάζεσο δελ πξνβιέπεη ηελ εμάληιεζε εηκή 

κφλνλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ ηα νπνία είλαη ζρεηηθά πξνο ηηο επηθαινχκελεο 

παξαβηάζεηο θαη, ηαπηνρξφλσο, είλαη δηαζέζηκα θαη επαξθή. Πξέπεη δε λα πθίζηαληαη 

ζε επαξθή βαζκφ βεβαηφηεηαο, φρη κφλν ζηε ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε, άιισο 

ζηεξνχληαη ηεο απαηηνχκελεο απνηειεζκαηηθφηεηνο θαη πξνζβαζηκφηεηαο. Σν 

δηάδηθν Κξάηνο νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο απηέο (βι., κεηαμχ 

άιισλ, Dalia θαηά Γαιιίαο, απφθαζε ηεο 19
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1998, πιινγή 

Απνθάζεωλ (Recueil des arrêts et décisions) 1998-I, ζει. 87, παξ. 38). Σέινο, φπνηνο 

έρεη αζθήζεη έλδηθν µέζν απφ ηε θχζε ηνπ ηθαλφ λα ζεξαπεχζεη ακέζσο -θαη φρη 

εκκέζσο- ηελ επίδηθε θαηάζηαζε, δελ ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη άιια έλδηθα κέζα, 

ηα νπνία εδηθαηνχην κελ λα αζθήζεη, αιιά ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζα 

ήηαλ αβέβαηε (Μαλνπζάθεο θ.ι.π. θαηά Διιάδνο, απφθαζε ηεο 26
εο

 επηεκβξίνπ 

1996, πιινγή Απνθάζεωλ (Recueil) 1996-IV, παξ. 33). 

 58. ηελ παξνχζα ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε Κπβέξλεζε 

δελ παξνπζίαζε θάπνην λνκνινγηαθφ παξάδεηγκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ λα απνδεηθλχεηαη 

φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνξξεζέλησλ ελδίθσλ κέζσλ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ αθχξσζε ηεο επηθαινχκελεο παξαιείςεσο ηεο Γηνηθήζεσο λα 

πξνβεί ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο. Χζηφζν, ην Κξάηνο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη φηη δελ εμαληιήζεθαλ ηα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα, νθείιεη λα απνδείμεη 

ηελ χπαξμε πξαγκαηηθψλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη επαξθψλ ελδίθσλ κέζσλ (Soto 

Sanchez θαηά Ιζπαλίαο, αξηζκ. πξνζθ. 66990/01, παξ. 34, απφθαζε ηεο 25
εο

 

Ννεκβξίνπ 2003). Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, πξέπεη ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη ηελ 

έλζηαζε ηεο Κπβεξλήζεσο φζνλ αθνξά ηε κε εμάληιεζε ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ 

κέζσλ. Πεξαηηέξσ, ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Κπβέξλεζε δελ 

αλέθεξε θάπνην άιιν έλδηθν κέζν, ην νπνίν νη πξνζθεχγνληεο ζα εδχλαλην λα 

αζθήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε ζεξαπεία ηεο επηθαινχκελεο παξαβηάζεσο, 

φζνλ αθνξά ην άξζξνπ 14 ηεο πκβάζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ 

Πξσηνθφιινπ, πξέπεη ην Γηθαζηήξην λα δηαπηζηψζεη φηη ην Κξάηνο δελ ηήξεζε ηηο 

απνξξένπζεο απφ ην άξζξν 13 ηεο πκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 59. Δπνκέλσο, ππήξμε παξαβίαζε ηεο δηαηάμεσο απηήο. 

 ΗΗΗ. ΔΠΗ ΣΖ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΑΗΣΗΑΔΩ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΣΩΝ  ΑΡΘΡΩΝ  2  ΣΟΤ  ΠΡΩΣΟΤ  ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ  ΚΑΗ  14  ΣΖ 
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ΤΜΒΑΔΩ 

 60. Οη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε κε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο 

ξφκηθεο θαηαγσγήο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005 νθείιεηαη ζηελ αδξάλεηα θαη ζηηο 

παξαιείςεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Δπηπξνζζέησο, νη πξνζθεχγνληεο ζεσξνχλ φηη 

πθίζηαηαη δηάθξηζε θπιήο ή εζλνηηθήο πξνειεχζεσο ζην γεγνλφο φηη έπξεπε ηα 

παηδηά ηνπο λα εγγξαθνχλ ζε εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο, νη νπνίεο 

ζηεγάδνληαλ ζε αίζνπζεο μερσξηζηέο απφ ην θπξίσο θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ, ζην νπνίν παξαθνινπζνχλ καζήκαηα άιια παηδηά ηα νπνία 

επξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. Οη πξνζθεχγνληεο επηθαινχληαη, ζρεηηθψο, ηα 

άξζξα 2 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ θαη 14 ηεο πκβάζεσο ηα νπνία νξίδνπλ φηη : 

Άπθπο 14 ηηρ ςμβάζευρ 

«Ζ ρξήζηο ησv αvαγvσξηδoµέvσv εv ηε παξoχζε πµβάζεη δηθαησµάησv θαη 

ειεπζεξηψv δέov vα εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχιιoπ, θπιήο, ρξψµαηoο, 

γιψζζεο, ζξεζθείαο, πoιηηηθψv ή άιισv πεπoηζήζεσv, εζvηθήο / εζλνηηθήο ή 

θoηvσvηθήο πξoειεχζεσο, ζπµµεηoρήο εηο εζvηθήv / εζλνηηθήλ µεηovφηεηα, 

πεξηoπζίαο, γεvvήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο.» 

Άπθπο 2 ηος Ππώηος Ππυηοκόλλος 

«Οπδείο δχvαηαη vα ζηεξεζή ηoπ δηθαηψµαηoο φπσο εθπαηδεπζή. Παv Κξάηoο 

εv ηε αζθήζεη ησv αvαιαµβαvoµέvσv ππ’ απηoχ θαζεθφvησv επί ηoπ πεδίoπ ηεο 

µoξθψζεσο θαη ηεο εθπαηδεχζεσο ζα ζέβεηαη ηo δηθαίσµα ησv γovέσv φπσο 

εμαζθαιίδσζη ηεv µφξθσζηv θαη εθπαίδεπζηv ηαχηεv ζπµθψvσο πξoο ηαο ηδίαο 

απηψv ζξεζθεπηηθάο θαη θηιoζoθηθάο πεπoηζήζεηο.» 

 Α. Θέζειρ ηυν διαδίκυν 

 61. Ζ Κπβέξλεζε αλαθέξεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο Αζπξνπχξγνπ 

έπξαμαλ φ,ηη ήηαλ δπλαηφλ πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ ζην Γεκνηηθφ ηα παηδηά 

ξφκηθεο θαηαγσγήο ηα νπνία δηέκελαλ ζηνλ θαηαπιηζκφ ζην Φάξη. Ζ Κπβέξλεζε 

ζεκεηψλεη φηη, ηνλ Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2004, αληηπξνζσπεία 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία Αζπξνπχξγνπ επηζθέθζεθε ηνπο 

δηακέλνληεο ζηνλ θαηαπιηζκφ Φάξη Ρνκά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζνπλ λα 

εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. Ζ Κπβέξλεζε πξνζζέηεη φηη, φηαλ νη 

πξνζθεχγνληεο επηζθέθζεθαλ ηε δηεπζχληξηα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ, δελ πξνζθφκηζαλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ εγγξαθή δηθαηνινγεηηθά. 
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Σέινο, ε Κπβέξλεζε ζεκεηψλεη φηη, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005 θαη γηα ηα 

πξνεγνχκελα έηε, ηα παηδηά ξφκηθεο θαηαγσγήο είραλ εγγξαθεί ζην 10
ν
 Γεκνηηθφ 

ρνιείν Αζπξνπχξγνπ. 

 62. Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ, ε 

Κπβέξλεζε επηζεκαίλεη φηη απηφ δελ έγηλε γηα ζθνπνχο δηαρσξηζκνχ θαη αλαθέξεη 

φηη νη ηάμεηο απηέο πξνβιέθζεθαλ κφλνλ γηα καζεηέο ειηθίαο κεγαιχηεξεο απφ ηελ 

ειηθία εγγξαθήο ζηελ Α’ Γεκνηηθνχ. Καηά ηελ Κπβέξλεζε, ν ζηφρνο ησλ ηάμεσο 

απηψλ ήηαλ, θαη’ αξρήλ, ε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ψζηε απηνί λα κπνξέζνπλ, ζηε ζπλέρεηα, λα εληαρζνχλ ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο. ηηο ηάμεηο απηέο, ηα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ, αξρηθά, ην 

απφγεπκα, ζε αίζνπζεο ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, ιφγσ ειιείςεσο 

ρψξνπ ην πξσί, πξηλ απηέο κεηαθεξζνχλ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο, νη νπνίεο 

ηνπνζεηήζεθαλ πιεζίνλ ηνπ θαηαπιηζκνχ ησλ Ρνκά, ζην Φάξη. Ζ Κπβέξλεζε 

πξνζθφκηζε έλα αρξνλνιφγεην θαη αλππφγξαθν έγγξαθν, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν 

«Έθζεζε γηα ηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα γηα παηδηά ξφκηθεο θαηαγσγήο ζην Πάξθν Γθνξπηζά». πκθψλσο πξνο 

ηελ έθζεζε απηή, θαηά ηελ εγγξαθή θαη εηζαγσγή ηνπο ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ηάμεηο, νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ππεβιήζεζαλ ζε ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ έδεημαλ φηη 

ην 90% ησλ καζεηψλ απηψλ παξνπζίαδαλ αδπλακίεο ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Πεξαηηέξσ, ε Κπβέξλεζε ζεκεηψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο 

είραλ ελεκεξσζεί γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ θαη φηη είραλ 

δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σέινο, ε Κπβέξλεζε ζεκεηψλεη φηη πξνβιέθζεθε φηη, 

γηα ην έηνο 2007-2008, ηα καζήκαηα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην λέν θηίξην, ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, ζην νπνίν ζα ζηεγαζζεί έλα λέν δεκνηηθφ ζρνιείν. 

 63. Οη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε Γηνίθεζε ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

εγγξαθή ησλ παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο ζην ζρνιείν. Τπνζηεξίδνπλ δε φηη, θαηά ην 

εζληθφ δίθαην, φπνηνο παξαιείπεη λα εγγξάςεη ην παηδί ηνπ ζην ζρνιείν, θέξεη πνηληθή 

επζχλε. Οη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη θαη κφλνλ απφ ην γεγνλφο φηη δελ 

αζθήζεθε, ελ πξνθεηκέλσ, ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε, επηβεβαηψλεηαη ε αδηαθνξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο 
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ζην Γεκνηηθφ. 

 64. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηηο μερσξηζηέο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο, νη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνληαη, εηδηθφηεξα, ζηα 

επεηζφδηα ηα νπνία δεκηνχξγεζε ν ζχιινγνο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ησλ 

(ζπζηεγαδφκελσλ) δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Αζπξνπχξγνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο 2005-2006. Καηά ηνπο πξνζθεχγνληεο, ηα επεηζφδηα απηά είραλ ξαηζηζηηθφ 

ππφβαζξν, γεγνλφο ην νπνίν εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά δηαρσξηζκνχ, ηελ νπνία 

επέδεημαλ νη αξκφδηεο αξρέο. Όζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη 

ζρνιηθέο αξρέο θαηά ην ζέξνο ηνπ έηνπο 2005 γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην 

Γεκνηηθφ, νη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη νη ελέξγεηεο απηέο δελ ήηαλ νη δένπζεο : 

νη Ρνκά δελ δηέζεηαλ ειεθηξηθφ ξεχκα ζηνλ θαηαπιηζκφ ηνπο γηα λα αθνχλε 

ξαδηφθσλν, ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη, ηέινο, δελ πήγαηλε ηαρπδξφκνο ζηνλ θαηαπιηζκφ 

ηνπο. 

 65. Οη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη είλαη αληηθαηηθά ηα επηρεηξήκαηα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηα νπνία απηή επηρεηξεί λα απνδείμεη φηη ε δεκηνπξγία 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ γηα ηνπο καζεηέο Ρνκά ππαγνξεπφηαλ απφ 

αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθεχγνληεο αλαθέξνπλ φηη ε πξσηλή ηάμε 

νπδέπνηε ιεηηνχξγεζε γηα λα κε ζπλππάξρνπλ ζε απηέο καζεηέο Ρνκά θαη κε Ρνκά 

καζεηέο. Πξάγκαηη, νη πξνζθεχγνληεο εθηηκνχλ φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηα παηδηά ηνπο ηα καζήκαηα ηεο πξσηλήο ηάμεσο, ιακβαλνκέλνπ ππ’ 

φςε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ καζεηψλ (11-12) νη νπνίνη παξαθνινπζνχζαλ ηα 

καζήκαηα ηεο απνγεπκαηηλήο ηάμεο ζην θπξίσο θηίξην ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, πξηλ 

κεηαθεξζνχλ ζην παξάξηεκά ηνπ. Δπηπξνζζέησο, νη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην εηδηθφ ζρνιείν δελ ιεηηνχξγεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα πξνεηνηκάζεη 

ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ Ρνκά, αθνχ νπδείο εθ ησλ καζεηψλ απηψλ εληάρζεθε, ζηε 

ζπλέρεηα, ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Οη πξνζθεχγνληεο ζεκεηψλνπλ, ζην ζεκείν απηφ, 

φηη, ζήκεξα, νπδείο εθ ησλ καζεηψλ Ρνκά παξαθνινπζεί καζήκαηα θαλνληθήο ή 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο ηάμεσο. Αληηζέησο, νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο 

θαηαξγνχληαη θαη νη καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο κεηαθέξζεθαλ ζην 12
ν
 Γεκνηηθφ 

ρνιείν Αζπξνπχξγνπ, ην νπνίν κφιηο πξνζθάησο ηδξχζεθε θαη αθφκα δελ 

ιεηηνπξγεί. 

 Β. Ζ εκηίμηζη ηος Γικαζηηπίος 
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 1. Γεληθέο Αξρέο 

 α) Όζον αθοπά ηο άπθπο 2 ηος Ππώηος Ππυηοκόλλος 

 66. Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ 

Πξσηνθφιινπ ζπλεπάγεηαη γηα ην Κξάηνο ην δηθαίσκα θαζηεξψζεσο ππνρξεσηηθήο 

εθπαηδεχζεσο, είηε απηή παξέρεηαη ζηα δεκφζηα ζρφιηα είηε κε ηδηαίηεξα καζήκαηα 

πνηφηεηνο, θαη φηη ν έιεγρνο θαη ε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ (Οηθνγέλεηα Η. θαηά 

Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, αξηζκ. πξνζθ. 10233/83, απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6
εο

 

Μαξηίνπ 1984, Απνθάζεηο θαη Δθζέζεηο (DR) 37, ζει. 109). Πεξαηηέξσ, ην 

Γηθαζηήξην έρεη πξνζθάησο ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηεο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία, φρη κφλν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ έληαμε ησλ 

παηδηψλ ζηελ θνηλσλία. Σν Γηθαζηήξην έρεη, εμ άιινπ, δερζεί ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαηδεχζεσο, κε ζηφρν ηελ απνθπγή εκθαλίζεσο, 

ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο, δχν νληνηήησλ κε δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο 

πεπνηζήζεηο (Konrad θ.ι.π. θαηά Γεξκαλίαο (déc.), αξηζκ. 35504/030, 11 επηεκβξίνπ 

2006). Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην ππνγξακκίδεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία -

ζηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά 

(εθπαηδεπηηθά) ηδξχκαηα- ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ εγγξαθή ζην ζρνιείν φισλ ησλ 

παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζεκαζία ε νπνία θαζίζηαηαη αθφκα κεγαιχηεξε φηαλ ηα 

παηδηά αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. 

 β) Όζον αθοπά ηο άπθπο 14 ηηρ ςμβάζευρ 

 67. Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη ζπληζηά δηάθξηζε ε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε πξνζψπσλ ηα νπνία ηεινχλ ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο, εθηφο θαη αλ 

πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή θαη εχινγε αηηηνινγία (Willis θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, 

αξηζκ. πξνζθ. 36042/97, παξ. 48, ΔΓΑΓ 2002-IV). Σα πκβάιιφκελα Κξάηε 

δηαζέηνπλ νξηζκέλν πεξηζψξην εθηηκήζεσο γηα λα θξίλνπλ εάλ θαη ζε πνην βαζκφ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε θαηά ηα άιια αλάινγεο θαηαζηάζεηο δηθαηνινγνχλ δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε (Gaygusuz θαηά Απζηξίαο, απφθαζε ηεο 16
εο

 επηεκβξίνπ 1996, πιινγή 

Απνθάζεωλ (Recueil) 1996-IV, παξ. 42), σζηφζν, αξκφδην λα απνθαλζεί, ζε 

ηειεπηαίν βαζκφ, επί ηεο εθπιεξψζεσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πκβάζεσο, είλαη ην 

Γηθαζηήξην. 
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 68. Σν άξζξν 41 δελ απαγνξεχεη ζε θξάηνο-κέινο λα πξνβαίλεη ζε 

δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε νκάδσλ αηφκσλ πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπζνχλ 

«ηζηνξηθέο αληζφηεηεο» νη νπνίεο πθίζηαληαη αλάκεζα ζηηο νκάδεο απηέο. Πξάγκαηη, 

ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ε ίδηα ε απνπζία δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαρεηξίζεσο ε 

νπνία ζα επέηξεπε ηε ζεξαπεία κηαο αληζφηεηαο, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε παξαβίαζε 

ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο, φηαλ ε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε δελ ζεκειηψλεηαη ζε 

αληηθεηκεληθή θαη εχινγε αηηηνινγία (Θιηκκέλνο θαηά Διιάδνο [GC], αξηζκ. 

πξνζθπγήο 34369/97, παξ. 44, ΔΓΑΓ 2000-IV, D.H. θ.ι.π. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο 

Σζερίαο [GC], αξηζκ. πξνζθπγήο 57325/00, παξ. 175, ΔΓΑΓ 2007-...). Σν Γηθαζηήξην 

έρεη, επίζεο, δερζεί φηη εδχλαην λα ζεσξεζεί φηη εηζάγεη δηαθξίζεηο κία πνιηηηθή ή 

έλα γεληθφ κέηξν ην νπνίν είρε δπζαλάινγεο επηδήκηεο επηπηψζεηο ζε νκάδα αηφκσλ, 

αθφκα θαη αλ δελ ζηφρεπε εηδηθά ηελ νκάδα απηή (Hugh Jordan θαηά Ηλωκέλνπ 

Βαζηιείνπ, αξηζκ. πξνζθ. 24746/94, παξ. 154, απφθαζε ηεο 4
εο

 Μαΐνπ 2001, 

Hoogendijk θαηά Οιιαλδίαο (déc.), αξηζκ. πξνζθ. 58461/00, απφθαζε ηεο 6
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2005), θαη φηη κία δηάθξηζε ελ δπλάκεη αληίζεηε πξνο ηε χκβαζε ζα 

εδχλαην λα πξνθχπηεη απφ κία ελ ηνηο πξάγκαζη θαηάζηαζε (Zarb Adami θαηά 

Μάιηαο, αξηζκ. πξνζθ. 17209/02, παξ. 76, ΔΓΑΓ 2006-...). 

 69. Ζ δηάθξηζε πνπ βαζίδεηαη, εηδηθφηεξα, ζηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ελφο 

πξνζψπνπ, απνηειεί κία κνξθή ξαηζηζηηθήο δηαθξίζεσο. Πξφθεηηαη γηα κία 

ηδηαηηέξσο θαηαδηθαζηέα δηάθξηζε ε νπνία, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ επηθίλδπλσλ 

ζπλεπεηψλ ηεο, απαηηεί εηδηθή επαγξχπλεζε θαη δπλακηθή αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ 

αξρψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη αξρέο νθείινπλ λα ελεξγνπνηνχλ φια ηα κέζα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ, εληζρχνληαο, έηζη, ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσλίαο ζηε δεκνθξαηία, φπνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ λνείηαη σο απεηιή αιιά σο 

πινχηνο (Natchova θ.ι.π. θαηά Βνπιγαξίαο [GC], αξηζκ. πξνζθ. 43577/98 θαη 

43579/98, παξ. 145, ΔΓΑΓ 2005-..., Timichev θαηά Ρωζίαο, αξηζκ. πξνζθ. 55762/00 

θαη 55974/00, παξ. 56, ΔΓΑΓ 2005-...). Σν Γηθαζηήξην έρεη, εμ άιινπ, θξίλεη φηη, 

ζηελ πθηζηάκελε δεκνθξαηηθή θνηλσλίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο, νπδεκία δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε βαζηδφκελε απνθιεηζηηθψο ή ζε απνθαζηζηηθφ βαζκφ ζηελ εζλνηηθή 

θαηαγσγή πξνζψπνπ, δελ αηηηνινγείηαη αληηθεηκεληθψο (πξναλαθεξζείζα απφθαζε 

Timichev, παξ. 58, πξναλαθεξζείζα απφθαζε D.H. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, 
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παξ. 176). 

 70. Όζνλ αθνξά ην βάξνο ηεο απνδείμεσο ζηελ παξνχζα ππφζεζε, ην 

Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη φηη, φηαλ έλαο πξνζθεχγσλ έρεη απνδείμεη ηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθήο κεηαρεηξίζεσο, έγθεηηαη ζηελ Κπβέξλεζε λα απνδείμεη φηη απηή ε 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ήηαλ δηθαηνινγεκέλε (βι., π.ρ., Chassagnou θ.ι.π. θαηά 

Γαιιίαο [GC], αξηζκ. πξνζθ. 25088/94, 28331/95 θαη 28443/95, παξ. 91-92, ΔΓΑΓ 

1999-ΗΗΗ, πξναλαθεξζείζα απφθαζε Timichev, παξ. 57). 

 71. Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα ζπληζηνχλ 

παξφκνηα απφδεημε θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα κεηαηνπίζνπλ ην βάξνο ηεο απνδείμεσο ζην 

δηάδηθν Κξάηνο, ην Γηθαζηήξην έρεη επηζεκάλεη (πξναλαθεξζείζα απφθαζε Natchova 

θ.ι.π., παξ. 147) φηη, ζην πιαίζην ηεο ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζίαο, δελ πθίζηαην 

δηαδηθαζηηθφ εκπφδην ζην παξαδεθηφ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, νχηε πξνθαζνξηζκέλνο 

ηχπνο εθηηκήζεσο απηψλ. Πξάγκαηη, ην Γηθαζηήξην πηνζεηεί ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία, 

θαη’ απηφ, εξείδνληαη ζε απηνηειή αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία δχλαηαη λα ζπλάγεη 

απφ ηα πεξηζηαηηθά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δηαδίθσλ. Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε απφδεημε δχλαηαη, έηζη, λα πξνθχςεη απφ κία δέζκε ελδείμεσλ ή 

ακάρεησλ ηεθκεξίσλ επαξθνχο βαξχηεηαο, αθξίβεηαο θαη ζπκπηψζεσο. Πεξαηηέξσ, ν 

βαζκφο πεπνηζήζεσο ν νπνίνο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αρζνχκε ζε έλα ηδηαίηεξν 

ζπκπέξαζκα θαη, ζπλαθψο, ε θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο απνδείμεσο, ζπλδένληαη 

νπζησδψο κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηε θχζε ηνπ δηαηππσζέληα 

ηζρπξηζκνχ θαη ην ζπκβαηηθφ δηθαίσκα ην νπνίν δηαθπβεχεηαη (πξναλαθεξζείζα 

απφθαζε D.H. θ.ι.π. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, παξ. 178). 

 72. Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, επεηδή νη 

Ρνκά/Σζηγγάλνη αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, νη αλάγθεο θαη ν ηξφπνο 

δσήο ηνπο απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ηφζν ζην ζπγθεθξηκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

φζν θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (Chapman θαηά Ηλωκέλνπ 

Βαζηιείνπ [GC], αξηζκ. πξνζθ. 27238/95, παξ. 96, ΔΓΑΓ 2001-Η, Connors θαηά 

Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, αξηζκ. πξνζθ. 66746/01, παξ. 84, 27 Μαΐνπ 2004). Σν 

Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, ιφγσ ησλ πεξηπεηεηψλ θαη ηνπ ζπλερνχο «μεξηδψκαηφο» 

ηνπο, νη Ρνκά απνηεινχλ επάισηε κεηνλφηεηα κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, ε νπνία 

επξίζθεηαη  ζε  δπζκελή  θαηάζηαζε  (βι. επίζεο ηηο γεληθέο  παξαηεξήζεηο  ηεο 
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πζηάζεσο ππ’ αξηζ. 1203 (1993) ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλειεχζεσο γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο ζηελ Δπξψπε, παξ. 39 αλσηέξσ, θαη ηελ παξ. 4 ηεο πζηάζεσο ππ’ αξηζ. 

1557 (2002) γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ Ρνκά ζηελ Δπξψπε, παξ. 41 αλσηέξσ). 

Υξήδνπλ, επνκέλσο, εηδηθήο πξνζηαζίαο. Όπσο καξηπξνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνιιψλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη 

ζπζηάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (παξ. 34-48 αλσηέξσ), ε 

πξνζηαζία απηή εθηείλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Ζ παξνχζα ππφζεζε αμίδεη, 

επνκέλσο, ηδηαηηέξαο πξνζνρήο, αθνχ, κάιηζηα, θαηά ηνλ ρξφλν αζθήζεσο ηεο 

πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ήηαλ αλήιηθα 

παηδηά γηα ηα νπνία ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ πξσηαξρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(πξναλαθεξζείζα απφθαζε D.H. θ.ι.π. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, παξ. 182). 

 73. Δπηπξνζζέησο, ην Γηθαζηήξην έρεη ήδε παξαηεξήζεη φηη, ζηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, άξρηζε λα επηηπγράλεηαη 

δηεζλήο ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ε ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο , ηεο ηαπηφηεηνο θαη ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ηνπο, θαη ηνχην, φρη κφλν γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ίδησλ ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά θαη γηα λα δηαθπιαρζεί ην επσθειέο γηα ηελ θνηλσλία, 

ζην ζχλνιφ ηεο, πνιηηηζκηθφ πνιπζρηδέο (πξναλαθεξζείζα απφθαζε Chapman θαηά 

Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ, παξ. 93-94). 

 2. Δθαξκνγή ηωλ πξναλαθεξζεηζώλ αξρώλ ζηελ παξνύζα ππόζεζε 

 74. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί, θαη’ αξρήλ, φηη ππεβιήζεζαλ ζε απηφ 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο φζνλ αθνξά νξηζκέλα νπζηαζηηθά ζηνηρεία, θαη εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ηεο επηζθέςεσο ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ νη γνλείο 

παηδηψλ Ρνκά, ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2004, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία Αζπξνπχξγνπ. Οη 

πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη ζηφρνο ηεο επηζθέςεσο απηήο ήηαλ ε εγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ελψ ε Κπβέξλεζε δειψλεη φηη νη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχζαλ κφλν λα 

ελεκεξσζνχλ ελ φςεη ηεο θαηαγξαθήο ησλ αλειίθσλ παηδηψλ ηνπο. Πεξαηηέξσ, νη 

δηάδηθνη δηαθσλνχλ, εηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ επίζθεςε αληηπξνζσπίαο εθπαηδεπηηθψλ 

ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά, ζην Φάξη, ηνλ Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2004, ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο 

θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ξφκηθεο 

θαηαγσγήο. 
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 75. Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη παξακέλεη ειεχζεξν λα πξνβεί ζηε 

δηθή ηνπ εθηίκεζε ππφ ην θσο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαζέηεη (Ribitsch 

θαηά Απζηξίαο, απφθαζε ηεο 4
εο

 Γεθεκβξίνπ 1995, série A n
ν
 336, ζει. 24, παξ. 32). 

Δπίζεο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη, αλ θαη πνιιά γεγνλφηα παξακέλνπλ αζαθή, 

πθίζηαληαη επαξθή ηζηνξηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηα έγγξαθα ηα νπνία 

θαηέζεζαλ νη δηάδηθνη, πξνθεηκέλνπ ην Γηθαζηήξην λα δπλεζεί λα εθηηκήζεη ηελ 

ππφζεζε. 

 76. Δλ πξνθεηκέλσ, νη πξνζθεχγνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

ππέζηεζαλ, άλεπ αληηθεηκεληθήο θαη επιφγνπ αηηηνινγίαο, κεηαρείξηζε ιηγφηεξν 

επλντθή απφ εθείλε ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ νη κε Ρνκά ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, θαη 

φηη απηή ε θαηάζηαζε αλαιχεηαη ζε δηάθξηζε αληηβαίλνπζα ηε χκβαζε. Σν 

Γηθαζηήξην ζα εμεηάζεη, επνκέλσο, θαη’ αξρήλ, εάλ ηα πεξηζηαηηθά ηεο ππνζέζεσο 

παξαπέκπνπλ ζηελ χπαξμε δηαθξίζεσο. ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απαληήζεσο, ην 

Γηθαζηήξην ζα εξεπλήζεη, ζηε ζπλέρεηα, εάλ ε εηθαδφκελε δηάθξηζε ζεκειηψζεθε ζε 

βάζε αληηθεηκεληθή θαη εχινγε. 

 α) Πεπί ηηρ ςπάπξευρ, ζηην παπούζα ςπόθεζη, ζηοισείυν ηα οποία 

δικαιολογούν ηεκμήπιο διακπίζευρ 

 77. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη, θαη’ αξρήλ, φηη νη δηάδηθνη επηβεβαηψλνπλ 

φηη ηα αλήιηθα παηδηά ησλ πξνζθεπγφλησλ έραζαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2004-2005 θαη 

φηη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο δεκηνπξγήζεθαλ, εληφο ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, αιιά φηη, παξάιιεια, δελ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ πξφζεζε 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηηο θαηαινγηδφκελεο ζε απηέο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο. Πξάγκαηη, νη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη νη θξαηηθέο αξρέο 

επηδίσθαλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ παηδηψλ Ρνκά, ελψ ε Κπβέξλεζε δειψλεη φηη ζθνπφο 

ηνπο ήηαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ. 

 78. Σν Γηθαζηήξην έρεη ήδε αλαγλσξίζεη ηηο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα αληηκεησπίδνπλ νη πξνζθεχγνληεο νζάθηο πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε δηαθξηηηθήο κεηαρεηξίζεσο (πξναλαθεξζείζα απφθαζε Natchova θ.ι.π., παξ. 

147 θαη 157). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πξαγκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, επηβάιινληαη, ζε πεξίπησζε ηζρπξηζκνχ πεξί 

εκκέζνπ δηαθξίζεσο, απνδεηθηηθνί θαλφλεο ιηγφηεξν απζηεξνί. 
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 79. Δάλ απνδεηρζεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ν νπνίνο 

ηζρπξίδεηαη φηη ππήξμε δηάθξηζε, έλα καρεηφ ηεθκήξην δηαθξίζεσο ελ ζρέζεη πξνο ηηο 

ζπλέπεηεο ελφο κέηξνπ ή κηαο πξαθηηθήο, έγθεηηαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην δηάδηθν Κξάηνο 

λα αξλεζεί ην ηεθκήξην απηφ, απνδεηθλχνληαο φηη ε ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε δελ 

ζπληζηνχζε δηάθξηζε (βι., mutatis mutandis, πξναλαθεξζείζα απφθαζε Natchova 

θ.ι.π., παξ. 157). Πξάγκαηη, ιακβάλνληαο ππ’ φςε, εηδηθφηεξα, ηνλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηε θχζε ησλ ηζρπξηζκψλ νη νπνίνη δηαηππψλνληαη 

ζην πιαίζην ππνζέζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ (ibidem, παξ. 147), ζα ήηαλ πξαθηηθψο 

εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνδείμνπλ ηελ έκκεζε δηάθξηζε 

ρσξίο κία ηέηνηα αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο απνδείμεσο. 

 80. ηελ παξνχζα ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε δεκηνπξγία 

ησλ ελ ιφγσ ηξηψλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ πξνβιέθζεθε κφιηο ην 2005, φηαλ 

νη ηνπηθέο αξρέο αληηκεηψπηζαλ ην δήηεκα ηεο εγγξαθήο ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ 

ξφκηθεο θαηαγσγήο ηα νπνία δηέκελαλ ζηνλ θαηαπιηζκφ Φάξη. Δηδηθφηεξα, φπσο 

ζαθψο πξνθχπηεη απφ ην απφ 5 Ηνπλίνπ 2007 θαη ππ’ αξηζ. Φ20.3/747 έγγξαθν ηνπ 

1
νπ

 Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεχζεσο Γπηηθήο Αηηηθήο, ν Πξντζηάκελνο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεπζχλζεσο Δθπαηδεχζεσο Αηηηθήο ζπγθάιεζε άηππε ζχζθεςε ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ, κε ζέκα ηηο επηπιένλ εγγξαθέο ησλ 

παηδηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο. Ζ Κπβέξλεζε δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πξνεγνχκελν 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππνζέζεσο παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ηάμεσλ εληφο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Αζπξνπχξγνπ, αλ θαη παηδηά ξφκηθεο θαηαγσγήο είραλ εγγξαθεί 

ζην ίδην ζρνιείν θαηά ην παξειζφλ. 

 81. Δπηπξνζζέησο, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη νη δηάδηθνη ζπκθσλνχλ 

φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ : πξάγκαηη, ζηηο ηάμεηο 

απηέο θνηηνχζαλ απνθιεηζηηθψο καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο. ην ζεκείν απηφ, ην 

Γηθαζηήξην δελ ιεζκνλεί φηη ε δεκηνπξγία πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ θαη, a 

fortiori, ζρνιείσλ ηα νπνία πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ 

Ρνκά, ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αλεθηή απφ ην εζληθφ δίθαην : κε ηελ απφ 2 Φεβξνπαξίνπ 

2004 επηζηνιή ηνπ, ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ελεκέξσζε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ 

πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη φηη, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003, ιεηηνχξγεζαλ ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα 18 ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχλ απνθιεηζηηθψο «Σζηγγαλφπαηδα» 
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(παξ. 36 αλσηέξσ). 

 82. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη, εμ άιινπ, αλαγθαίν λα αλαθεξζεί ζην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ηεο ππνζέζεσο, θαη, εηδηθφηεξα, ζηα ξαηζηζηηθνχ ραξαθηήξα επεηζφδηα ηα 

νπνία δηαδξακαηίζζεθαλ ζηελ είζνδν ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, 

ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2005. Σν Γηθαζηήξην αλαγλσξίδεη φηη ηα 

επεηζφδηα απηά δελ δχλαληαη λα θαηαινγηζζνχλ ζηηο θξαηηθέο αξρέο, αθνχ 

νξγαλψζεθαλ -φζν θαη αλ απηφ είλαη ιππεξφ- απφ κεκνλσκέλα άηνκα, δειαδή απφ 

νξηζκέλνπο γνλείο κε Ρνκά καζεηψλ ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ. Σν 

Γηθαζηήξην δελ δχλαηαη παξά λα επηζεκάλεη, ζην ζεκείν απηφ, φηη αζηπλνκηθέο 

δπλάκεηο εζηάιεζαλ θαη’ επαλάιεςε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία Αζπξνπχξγνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε ηάμε θαη λα απνθεπρζεί ε ηέιεζε παξαλφκσλ πξάμεσλ ζε 

βάξνο καζεηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο. Σνχην δελ καο εκπνδίδεη, ελ ηνχηνηο, λα 

ππνζέζνκε φηη ηα επεηζφδηα απηά βάξπλαλ ζηελ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, ε 

νπνία επαθνινχζεζε, λα ηνπνζεηεζνχλ, δειαδή, νη καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο ζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο αίζνπζεο – παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ. 

 83. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

παξνπζίαζαλ νη πξνζθεχγνληεο θαη εθείλα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνλ θάθειν ηεο 

ππνζέζεσο, δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ επαξθψο αμηφπηζηα θαη απνθαιππηηθά, έλεθα δε 

ηνχηνπ γελλάηαη ηζρπξφ ηεθκήξην δηαθξίζεσο. Αξκφδεη, επνκέλσο, λα αληηζηξαθεί ην 

βάξνο ηεο απνδείμεσο, ε νπνία πξέπεη λα βαξχλεη ηελ Κπβέξλεζε πνπ νθείιεη λα 

απνδείμεη φηη απηή ε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε ήηαλ απνηέιεζκα αληηθεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη δελ ζπλδένληαη κε ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ. 

 β) Πεπί ηηρ ςπάπξευρ ανηικειμενικήρ και εςλόγος αιηιολογίαρ 

 84. Σν Γηθαζηήξην ππνκηκλήζθεη φηη κία δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε είλαη 

δηαθξηηηθή φηαλ «ζηεξείηαη αληηθεηκεληθήο θαη επιφγνπ δηθαηνινγίαο», δειαδή, φηαλ 

δελ επηδηψθεηαη κε απηήλ «ζεκηηφο ζθνπφο» ή φηαλ δελ είλαη «εχινγε ε ζρέζε 

αλαινγηθφηεηαο» κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κέζσλ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζθνπνχ (βι., κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, Λάξθνο θαηά Κύπξνπ [GC], αξηζκ. πξνζθπγήο 

29515/95, παξ. 29, ΔΓΑΓ 1999-Η, Stec θ.ι.π. θαηά Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ [GC], αξηζκ. 

πξνζθ.  65731/01,  παξ.  51,  ΔΓΑΓ  2006-VI).  ε  πεξίπησζε  δηαθνξεηηθήο 
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κεηαρεηξίζεσο ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ε έλλνηα ηεο 

αληηθεηκεληθήο θαη επιφγνπ δηθαηνινγίαο, πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ην δπλαηφλ 

απζηεξφηεξα (πξναλαθεξζείζα απφθαζε D.H. θ.ι.π. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, 

παξ. 196). 

 85. Σν Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη, θαη’ αξράο, φηη νη πξνζθεχγνληεο 

δηαηππψλνπλ παξάπνλα φζνλ αθνξά ηελ άξλεζε ησλ ζρνιηθψλ αξρψλ λα εγγξάςνπλ 

ηα παηδηά ηνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005. Σν Γηθαζηήξην παξαηεξεί φηη απφ ηα 

έγγξαθα ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο δελ πξνθχπηεη φηη νη πξνζθεχγνληεο 

πξνζέθξνπζαλ ζε ξεηή άξλεζε εθ κέξνπο ησλ αξρψλ ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο, θαη αλαθέξεηαη, εηδηθφηεξα, ζηελ 

Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη δελ πθίζηαην, εθ κέξνπο 

ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, γεληθή θαη αδηθαηνιφγεηε άξλεζε λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά 

ξφκηθεο θαηαγσγήο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Σν Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη, εμ άιινπ, φηη, 

αλ θαη νη δηάδηθνη ζπκθσλνχλ σο πξνο ην γεγνλφο φηη ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2004 νη 

πξνζθεχγνληεο επηζθέθζεθαλ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ, ελ ηνχηνηο, δηαθσλνχλ σο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο επηζθέςεσο απηήο : νη 

πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη ζθνπφο ηεο επηζθέςεψο ηνπο ήηαλ ε εγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ελψ ε Κπβέξλεζε δειψλεη φηη νη πξνζθεχγνληεο επηζπκνχζαλ απιψο 

λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

 86. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη, αθφκα θαη αλ δερζνχκε φηη νη 

πξνζθεχγνληεο ζέιεζαλ απιψο λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη 

εμεδήισζαλ ξεηψο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο ζρνιηθήο αξρήο ηε βνχιεζή ηνπο λα 

εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. Γεδνκέλεο ηεο επάισηεο θαηαζηάζεσο ησλ 

Ρνκά, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε λα πξνζδίδεηαη εηδηθή πξνζνρή ζηηο αλάγθεο 

ηνπο (παξ. 42 θαη 72 αλσηέξσ), θαη ην γεγνλφο φηη ην άξζξν 14 απαηηεί, ππφ 

νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε κε ζηφρν ηε ζεξαπεία 

αληζφηεηαο, ζα έπξεπε νη αξκφδηεο αξρέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεσο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ξφκηθεο 

θαηαγσγήο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε πξνζθνκίζεσο νξηζκέλσλ απαηηνπκέλσλ 

δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Σν Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη, ζην ζεκείν απηφ, φηη ην ειιεληθφ 

δίθαην αλαγλσξίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηαζηάζεσο ησλ Ρνκά, δηεπθνιχλνληαο ηε 
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δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν (βι. παξ. 32 αλσηέξσ). 

Δπηπξνζζέησο, φπσο βεβαίσζε θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ε εζληθή λνκνζεζία 

πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε απιή δήισζε 

ησλ θεδεκφλσλ ηνπ, ππφ ηελ επηθχιαμε φηη ηα πηζηνπνηεηηθά γελλήζεσο ζα 

ππνβιεζνχλ ελ επζέησ ρξφλσ. 

 87. Απηή ε ππνρξέσζε ησλ ζρνιηθψλ αξρψλ Αζπξνπχξγνπ θαζίζηαην 

αθφκα πεξηζζφηεξν πξφδειε εάλ ιεθζεί ππ’ φςε φηη γλψξηδαλ ην πξφβιεκα ηεο 

ζρνιηθήο εθπαηδεχζεσο ησλ παηδηψλ ηα νπνία δηέκελαλ ζηνλ θαηαπιηζκφ, ζην Φάξη, 

θαη ηελ αλάγθε εγγξαθήο ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν : ηεο ζπλαληήζεσο κεηαμχ 

πξνζθεπγφλησλ θαη δηεπζχληξηαο ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2004, είραλ πξνεγεζεί, ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ έηνπο 2004, δειηίν ηχπνπ ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο, ζην νπνίν ηνληδφηαλ ε 

ζεκαζία ηεο εληάμεσο ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ηεο Υψξαο θαη, 

ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2004, επίζθεςε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Παηδείαο Οκνγελψλ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπλνδεία δχν εθπξνζψπσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, ζηνπο θαηαπιηζκνχο ησλ Ρνκά, ζην 

Φάξη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ εγγξαθή φισλ ησλ παηδηψλ Ρνκά ηα νπνία 

είραλ ζπκπιεξψζεη ηε λφκηκε ειηθία γηα ηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή ζηελ πξψηε ηάμε. 

Ζ Κπβέξλεζε δελ ακθηζβεηεί, ζην ζεκείν απηφ, φηη ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ 

πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη ελεκέξσζε, ζηε ζπλέρεηα, ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ρσξίο απηέο λα δψζνπλ ζπλέρεηα ζηελ 

ππφζεζε απηή. 

 88. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ εληφο 

ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη, θαη’ αξρήλ, 

κία θάπνηα αζπλάθεηα σο πξνο ηα θξηηήξηα ηα νπνία, θαηά ηελ Κπβέξλεζε, πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ηάμεηο. πκθψλσο πξνο ηελ απφ 5 Ηνπλίνπ 2007 επηζηνιή ηνπ 1
νπ

 Γξαθείνπ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεχζεσο Γπηηθήο Αηηηθήο, γηα ηηο επηπιένλ εγγξαθέο ησλ 

καζεηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006, ίζρπζε ην ειηθηαθφ 

θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη καζεηέο πνπ έπξεπε λα θνηηήζνπλ ζηηο εηδηθέο 

ηάμεηο. Όκσο, κε ηελ απφ 17 Μαξηίνπ 2006 επηζηνιή ηεο, ε Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεχζεσο Γπηηθήο Αηηηθήο ελεκέξσλε ην Τπνπξγείν Δζληθήο 
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Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη νη λένη καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο άξρηζαλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ζε παξάξηεκα ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Αζπξνπχξγνπ ιφγσ ειιείςεσο ρψξνπ ζην θπξίσο θηίξην ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, ζηελ 

απφ 20 Ηνπλίνπ 2006 επηζηνιή ηεο, ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π.Δ. Γ’ Γπηηθήο 

Αηηηθήο αλέθεξε ξεηψο φηη ε ηνπνζέηεζε ζηηο ηάμεηο απηέο έγηλε κε βάζε ην θξηηήξην 

ηεο ξφκηθεο θαηαγσγήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ «πξνθεηκέλνπ  λα  εμαζθαιηζζεί  ε  

πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ έληαμή 

ηνπο ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο» (παξ. 29 αλσηέξσ). 

 89. Σν Γηθαζηήξην ζπλάγεη φηη νη αξκφδηεο αξρέο δελ βαζίζζεθαλ ζε έλα 

κνλαδηθφ θαη ζαθέο θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ηα 

νπνία ζα θνηηνχζαλ ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο. Δηδηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην 

επηζεκαίλεη φηη ζηηο απφ 17 Μαξηίνπ θαη 20 Ηνπλίνπ 2006 επηζηνιέο ηνπο, νη ζρνιηθέο 

αξρέο δελ αλέθεξαλ εηκή κφλνλ θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαλ θαηά ηξφπν άκεζν 

ζηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πάλησο, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη 

φηη αθφκα θαη ε εθαξκνγή ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ απφ 5 Ηνπλίνπ 2007 ειηθηαθνχ 

θξηηεξίνπ δελ ζα ήηαλ ηθαλή λα άξεη ηνλ ραξαθηήξα δηάθξηζεο πνπ έρεη ε 

κεηαρείξηζε ηεο νπνίαο έηπραλ ηα παηδηά απηά. Πξάγκαηη, νπδφισο ε Κπβέξλεζε 

αλαθέξεη, ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο, φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαξθή ηεζη 

αμηνινγήζεσο, ζηα νπνία ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά ππεβιήζεζαλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ νη ηπρφλ δεμηφηεηεο ή καζεζηαθέο αδπλακίεο ηνπο (βι. πξναλαθεξζείζα 

απφθαζε D.H. θ.ι.π. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, παξ. 199-201). 

 90. Βεβαίσο, ε Κπβέξλεζε ππέβαιε έλα αρξνλνιφγεην θαη αλππφγξαθν 

έγγξαθν, ζρεηηθφ πξνο ηε ζρνιηθή δσή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

ηάμεσλ είραλ ππνβιεζεί ζε ηεζη αμηνινγήζεσο, ηα νπνία είραλ θαηαδείμεη φηη, ζε 

πνζνζηφ 90%, νη καζεηέο απηνί παξνπζίαδαλ αδπλακίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε 

γξαθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά ππεβιήζεζαλ ζε απηά ηεζη κεηά ηελ θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο, δειαδή «θαηά ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζή ηνπο». 

Δπίζεο, νπδεκία δηεπθξίληζε παξέρεη ε Κπβέξλεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν απηψλ 

ησλ ηεζη θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε γλσκνδφηεζε εηδηθνχ γηα λα θαηαδείμεη ηελ επάξθεηα 
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ησλ ελ ιφγσ ηεζη (βι., ζρεηηθψο, πξναλαθεξζείζα απφθαζε D.H. θ.ι.π. θαηά 

Γεκνθξαηίαο ηεο Σζερίαο, παξ. 200). 

 91. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη εθπεθξαζκέλνο ζηφρνο ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ ήηαλ ε απφθηεζε, απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, 

ησλ απαηηνπκέλσλ γλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ, ελ επζέησ ρξφλσ, ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο. Χζηφζν, ε Κπβέξλεζε δελ αλαθέξεη θάπνην παξάδεηγκα καζεηή ν 

νπνίνο, αθνχ θνίηεζε ζε πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε (ηα καζήκαηα ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ηάμεσλ παξαθνινχζεζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 50 καζεηέο), 

εληάρζεθε, κεηά πάξνδν δχν ζρνιηθψλ εηψλ, ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηνπ 10
νπ

 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζπξνπχξγνπ. Δπηπξνζζέησο, ε Κπβέξλεζε δελ αλαθέξεη ηελ 

χπαξμε πεξηνδηθψλ ηεζη αμηνινγήζεσο, ζηα νπνία έπξεπε λα ππνβάιινληαη θαηά 

δηαζηήκαηα νη καζεηέο ξφκηθεο θαηαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηηο ζρνιηθέο 

αξρέο λα αμηνινγήζνπλ, βάζεη αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ θαη φρη θαη’ εθηίκεζε, ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. 

 92. Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη απαηηείηαη λα ππνγξακκηζζεί ε ζεκαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο επαξθνχο ζπζηήκαηνο αμηνινγήζεσο ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο γηα ηελ ειηθία ηνπο γλψζεηο. Όηαλ νη καζεηέο αλήθνπλ ζε εζλνηηθή 

κεηνλφηεηα, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη αλαγθαίν, 

θαη’ αξρήλ, σο εγγχεζε φηη ζα ηνπνζεηεζνχλ ελδερνκέλσο ζε εηδηθέο ηάμεηο βάζεη 

θξηηεξίσλ ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ δηάθξηζε. ηελ παξνχζα ππφζεζε, θαη 

ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ ξαηζηζηηθψλ επεηζνδίσλ ηα νπνία πξνθάιεζαλ νη γνλείο 

ησλ κε Ρνκά καζεηψλ ηνπ Αζπξφππξγνπ, ε ζέζπηζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

δεκηνπξγνχζε, επίζεο, ζηνπο πξνζθεχγνληεο θαη ζηα παηδηά ηνπο ηελ αίζζεζε φηη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο δελ νθεηιφηαλ ζε ιφγνπο 

δηαρσξηζκνχ. Σν Γηθαζηήξην δέρεηαη κελ φηη είλαη αλαξκφδην λα απνθαλζεί επ’ 

απηνχ ηνπ δεηήκαηνο ςπρνπαηδαγσγηθήο θχζεσο, εθηηκά, σζηφζν, φηη ηνχην ζα είρε 

ζπκβάιεη ηδηαηηέξσο ζηελ απξφζθνπηε έληαμε ησλ καζεηψλ ξφκηθεο θαηαγσγήο, φρη 

κφλνλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο, αιιά, ηαπηνρξφλσο, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 93. Όζνλ αθνξά ηε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζθεπγφλησλ γνλέσλ, ην 

Γηθαζηήξην ζεκεηψλεη φηη ε Κπβέξλεζε ππνλνεί φηη, φζνλ αθνξά ηε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε, ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ζεκαίλεη απνδνρή ηεο δηαθνξνπνηήζεσο 
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απηήο, αθφκα θαη αλ απνδεηρζεί φηη ζπληζηά δηάθξηζε, ζεκαίλεη, δειαδή, απνπνίεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο λα κελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο. Χζηφζν, ε λνκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ απαηηεί φπσο ε απνπνίεζε δηθαηψκαηνο πνπ εγγπάηαη ε χκβαζε – 

εθφζνλ είλαη ζεκηηή – πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ζαθή θαη κε δηθνξνχκελν θαη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο πξνέβε ζε απηή κεηά ιφγνπ γλψζεσο, δειαδή βάζεη πεθσηηζκέλεο 

ζπλαηλέζεσο (Pfeifer θαη Plankl θαηά Απζηξίαο, απφθαζε ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

1992, série A n
ν
 227, ζει. 16-17, παξ. 37-38), θαη άλεπ πεηζαλαγθαζκνχ (Deweer 

θαηά Βειγίνπ, απφθαζε ηεο 27
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1980, série A n
ν
 35, παξ. 51). 

 94. Τπφ ηηο παξνχζεο πεξηζηάζεηο, ην Γηθαζηήξην δελ επείζζε φηη νη 

πξνζθεχγνληεο, σο κέιε θνηλφηεηνο ζε δπζκελή θαηάζηαζε θαη ελίνηε ζηεξνχκελε 

κνξθψζεσο, ήηαλ ηθαλνί λα αμηνινγήζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαηαζηάζεσο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ζπγθαηαζέζεψο ηνπο. Πεξαηηέξσ, θαίλεηαη λα είλαη πξφδειν φηη 

ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλνη απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο βξέζεθαλ, εθείλε ηε ζηηγκή, ζε 

δίιεκκα. Όπσο αλέθεξε ν πξψηνο πξνζθεχγνληαο ζηελ απφ 31 Μαΐνπ 2007 έλνξθε 

θαηάζεζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Διεπζίλαο, έπξεπε λα επηιέμεη αλάκεζα 

ζηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο θαη λα αλαιάβεη ην ξίζθν λα 

θηλδπλεχζεη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα απφ «έμαιια» κε Ρνκά άηνκα, θαη ζηε 

θνίηεζή ηνπο ζην «ζρνιείν-γθέην». 

 95. Τπνκηκλήζθνληαο ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο απαγνξεχζεσο ησλ 

ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ (πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο Natchova θ.ι.π., παξ. 145, 

Timichev, παξ. 56), ην Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απνδεθηή ε 

δπλαηφηεηα απνπνηήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο λα κελ θαζίζηαηαη θάπνηνο αληηθείκελν 

ηέηνηαο δηαθξίζεσο. Πξάγκαηη, παξφκνηα απνπνίεζε ζα πξνζέθξνπε ζε ζεκαληηθφ 

δεκφζην ζπκθέξνλ (βι. πξναλαθεξζείζα απφθαζε D.H. θ.ι.π. θαηά Γεκνθξαηίαο ηεο 

Σζερίαο, παξ. 204). 

 96. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη ελ φςεη ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ ζθέςεσλ, 

ην Γηθαζηήξην δελ επείζζε φηη ε επίδηθε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ Ρνκά 

ελ ζρέζεη πξνο ηα ινηπά κε Ρνκά παηδηά βαζίζζεθε ζε αληηθεηκεληθή θαη εχινγε 

αηηηνινγία θαη φηη ππήξμε εχινγε ζρέζε αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ζθνπνχ ν νπνίνο επηδηψρζεθε. Δηδηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην 

ζεσξεί φηη, παξά ηε βνχιεζε ησλ αξρψλ λα εγγξάςνπλ ζην ζρνιείν ηα παηδηά Ρνκά, 

ν ηξφπνο εγγξαθήο ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε 

 



- 41 - 

εηδηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο – νη νπνίεο ζηεγάδνληαλ ζε παξάξηεκα ηνπ 

θπξίσο ζρνιηθνχ θηηξίνπ – είραλ, ελ ηέιεη, σο απνηέιεζκα λα ππνζηνχλ ηα παηδηά 

απηά δηάθξηζε. 

 97. Δπνκέλσο, ππήξμε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 14 ηεο πκβάζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ, 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο. 

 IV. ΔΠΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 41 ΣΖ 

ΤΜΒΑΔΩ 

    98. Σν άξζξν 41 ηεο πκβάζεσο νξίδεη φηη: 

    «Δάλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο πκβάζεσο ή ησλ 

Πξσηνθφιισλ απηήο, θαη εάλ ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ Τςεινχ πκβαιινκέλνπ  

Μέξνπο  δελ  επηηξέπεη  εηκή  ηελ αηειή επαλφξζσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παξαβηάζεσο απηήο, ην Γηθαζηήξην ρνξεγεί, ελ αλάγθε, ζην αδηθεζέλ κέξνο δηθαία 

ηθαλνπνίεζε.» 

    Α. Εημία 

99. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ ην εθάπαμ πνζφ ησλ 180.000 επξψ γηα 

εζηθή δεκία. 

100. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη θαη κφλνλ ε δηαπίζησζε παξαβηάζεσο 

ζα ζπληζηνχζε επαξθή δηθαία ηθαλνπνίεζε. Δπηθνπξηθψο, ε Κπβέξλεζε εθηηκά φηη ην 

πνζφ ην νπνίν ήζειε επηδηθαζζεί γηα ηελ αηηία απηή, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

10.000 επξψ. 

 101. Σν Γηθαζηήξην εθηηκά φηη νη πξνζθεχγνληεο ππέζηεζαλ εζηθή δεκία, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ηαπεηλψζεσο θαη ηεο απνγνεηεχζεσο πνπ αηζζάλζεθαλ φηαλ ηα 

παηδηά ηνπο ππέζηεζαλ ηε δηάθξηζε. Απηή ε εζηθή δεκία δελ αληηζηαζκίδεηαη 

επαξθψο απφ ηηο δηαπηζηψζεηο παξαβηάζεσο ηεο πκβάζεσο. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην 

θξίλεη ππεξβνιηθφ ην πνζφ ην νπνίν δεηνχλ νη πξνζθεχγνληεο. Απνθαηλφκελν θαηά 

δηθαία θξίζε, ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη πξέπεη λα επηδηθάζεη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 

πξνζθεχγνληεο ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ γηα εζηθή δεκία, πιένλ νηνπδήπνηε πνζνχ 

ήζειε νθείιεηαη σο θφξνο. 

    Β. Έξοδα και δικαζηική δαπάνη 

 102. Οη πξνζθεχγνληεο δεηνχλ επίζεο, βάζεη ηηκνινγίνπ, 2.000 επξψ γηα ηα 

έμνδα θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
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ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ. 

 103. Ζ Κπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη δελ πθίζηαηαη αηηηψδεο ζπλάθεηα 

αλάκεζα ζηα έμνδα θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε ησλ πξνζθεπγφλησλ, ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, θαη ζηηο επηθαινχκελεο παξαβηάζεηο 

ηεο πκβάζεσο. 

 104. Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε επηδίθαζε εμφδσλ θαη 

δηθαζηηθήο δαπάλεο πξνυπνζέηεη φηη απνδεηθλχνληαη πξαγκαηηθά, αλαγθαία θαη, 

επίζεο, εχινγα. Λακβάλνληαο ππ’ φςε ην γεγνλφο φηη ην αηηνχκελν πνζφ είλαη εχινγν 

θαη φηη έρεη πξνζθνκηζζεί ζρεηηθφ ηηκνιφγην, ην Γηθαζηήξην θάλεη δεθηφ ην αίηεκα 

απηφ εμ νινθιήξνπ θαη επηδηθάδεη απφ θνηλνχ ζηνπο πξνζθεχγνληεο 2.000 επξψ γηα 

ηελ αηηία απηή, πιένλ νηνπδήπνηε πνζνχ ήζειε νθείιεηαη σο θφξνο. 

Γ. Σόκοι ςπεπημεπίαρ 

    105.  Σν Γηθαζηήξην θξίλεη φηη αξκφδεη λα ππνινγηζζνχλ νη ηφθνη 

ππεξεκεξίαο βάζεη ηνπ επηηνθίνπ ηεο δηεπθνιχλζεσο νξηαθνχ δαλεηζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, πξνζαπμαλφκελνπ θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, ΟΜΟΦΩΝΩ, 

1.  πλεθδηθάδεη ηελ έλζηαζε ηεο Κπβεξλήζεσο φζνλ αθνξά ηε κε 

εμάληιεζε ησλ εζσηεξηθψλ ελδίθσλ κέζσλ θαη ηελ απνξξίπηεη. 

2. Κάλεη δεθηή ηελ πξνζθπγή σο παξαδεθηή. 

3.  Κξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο πκβάζεσο. 

4. Κξίλεη φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο πκβάζεσο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ. 

5. Κξίλεη φηη 

    α) ην δηάδηθν Κξάηνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη, εληφο ηξηψλ κελψλ 

απφ ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ζα θαηαζηεί νξηζηηθή ζπκθψλσο 

πξνο ην άξζξν 44 παξ. 2 ηεο πκβάζεσο, ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο ην 

πνζφ ησλ 6.000 επξψ γηα εζηθή δεκία θαη απφ θνηλνχ ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ γηα 

έμνδα θαη δηθαζηηθή δαπάλε, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ ήζειε νθείιεηαη σο θφξνο, 

    β) απφ ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαη κέρξη ηεο θαηαβνιήο 

ηνπο, ηα πνζά απηά ζα πξνζαπμάλνληαη κε απιφ ηφθν ίζν πξνο ην ηζρχνλ θαη’ απηφ 
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ην  ρξνληθφ  δηάζηεκα  επηηφθην  ηεο  δηεπθνιχλζεσο  νξηαθνχ δαλεηζκνχ  ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο, πξνζαπμαλφκελν θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

6.  Απνξξίπηεη ην αίηεκα πεξί δηθαίαο ηθαλνπνηήζεσο θαηά ηα ινηπά. 

πληάρζεθε ζηε Γαιιηθή γιψζζα, ελ ζπλερεία θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο ζηηο 

5 Ηνπλίνπ 2008, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ 

Γηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

- ππνγξαθή -      - ππνγξαθή – 

/ Søren Nielsen /     / Nina Vajić / 

Γξακκαηέαο      Πξφεδξνο 

Ονομαζηικόρ καηάλογορ πποζθεςγόνηυν 

1. ππξίδσλ ΑΜΠΑΝΖ 

2. Βαζηιηθή ΜΟΤΡΑΣΖ 

3. Αζαλάζηνο ΑΜΠΑΝΖ 

4. Μαξία ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ 

5. Νηθφιανο ΒΔΛΗΟ 

6. Μαξία ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ 

7. Βαζηιηθή ΚΟΤΡΑΚΖ 

8. Διέλε ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

9. σηήξηνο ΑΜΠΑΝΖ 

10. Αηθαηεξίλε ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ 

11. Αλδξέαο ΑΨΝΖ 

 


